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گزارش کوتاهی از مراسم
8 مارس 2005 در ایران

ـتـدارک ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم ـبـرای یکدـست کردن
کاـمل ـحاکـمـیت ـجـمـهوری اسالـمی ـمراحل اـنـتـهاـیی ـخود
را ـطی ـمی کـند. در پی اـنـتـخاـبات ـهـفـتـمـین دوره ـمـجـلس
ـشورای اـسالمی و ـتـسخـیر ـقوه مـقـننه ـتوـسط ـمـشـتی ـمزدور
«وـلی ـفـقـیه» و اـنـصار ـتاریک اـندـیـشی، ـسران رژـیم، ـخود
ـاـست ـتـخـاـبـات رـی ـو، در اـن ـارـی ـن ن ـس ـرای تکرار اـی را ـب
ای ورـه اـن اده ـمی کـنـند. در پس ـم ـجـمـهوری ـسال 84 آـم
گوـناگون ـجـناح ـهای ـمـخـتـلف ارـتـجاع و اـظـهار ـنـظرـها و
ـمن ـهـای ی ـهـای اـنـواع گروه ـهـا و اـنـج ـیه پراکـن اـعالـم
ـهمچون ـقارچ روـئـیده که ـهیچ پایگاه اـجـتـماـعی ـندارـند،
ـمه ـشب بـازی تـدارک دـیـده ـشـده ـسـران ـی ـمـای ـخ ـی ـس
ی که ی گردد. در ـحـاـل ارـتـجـاع  ـهـر روز روـشن ـتـر ـم
ان حکوـمـتی ـبه روـشـنی از امکان اری از اـصالح ـطـلـب ـشـم
شـارکت ـسـخن ـمی ـبـهه ـم امـزد ـج قـوی رد ـصالـحـیت ـن
اده کردن شـراـیط و روی کار رای آـم د، ـتالش ـب ـن گوـی
د «گام واـن درـتـمـند»  که ـبـت آـمدن یک رـئـیس ـجـمـهور «ـق
های ـبزرگ» بردارد، ادامه دارد. در طی هفته ـهای اخیر
ـشـماری از اـظـهار ـنـظرـها و ـموضع گـیری ـها در اـین زـمـیـنه
ورای اج زاده، ـعضـو ـش ـصـطـفی ـت ود.  ـم ز اـهـمـیت ـب اـئ ـح
ـمرـکزی ـجـبـهه ـمـشارـکت، در زـمـیـنه امکان رد ـصالـحـیت
ـمعـین و دیگران از جمـله گفت: «ـطرح مـجدد مـعـیارـهاـیی
رای ری ـب روی از والـیت و والـیت پذـی د سـواـبق پـی ـن اـن ـم
ا ادـعای دـبـیر اـمزدـهای رـیاـست ـجـمـهوری ـکه ـهـمزـمان ـب ـن
م بــودن ـی ــسـل شــورای نگهـبــان دربــاره ضــرورت ـت
دف ا ـه ود، ـب رح ـمی ـش ـط ری ـم وری ـبه رـهـب رـئـیس ـجـمـه
زد اـین اـم رـین ـن دی ـت رای ردـصالـحـیت ـج ازی ـب ـنه ـس ـی زـم
اج زاده در ـهـمـین ات ـمـطرح ـمی ـشود.» ـت اـب دوره از اـنـتـخ
ـسـخـنان اـشاره کرد که: «اـحـتـمال دارد، ـمـحاـفـظه ـکاران و

اـقـتدارگراـها ـبه ـخواـست  ـمرـکزی ـخاص  در ـمورد ـیک
ـناـمزد ـتواـفق کـنـند اـما چه به اـجـماع ـبرـسـند و چه ـنرـسـند،
ـنع ـت ـم امـزد آـنهـا ـبه ویژه در مـرـحـله اول ـم رأی آوری ـن
ـسـتـند مگر ان نگران ـنـی اـست، ـبه ـهـمـین دـلـیل اـصالح ـطـلـب
زد اـصـلی اـم د، ـصالـحـیت ـن اـشـن ده ای درـصدد ـب اـیـنـکه ـع

اصالحات را رد و انتخابات را نمایشی کنند.»
ـبـر از ی «اـمـروز» در گزارـشی ـخ ـت ـتـرـن ـن ـسـاـیت اـی
ورای ده رـسـمی «ـش اـیـن وان ـنـم اـنی ـبه ـعـن اـنـتـخاب الرـیـج
ورای وـشت: «ـش ای اـنـقالب» داد و ـن روـه ـی اـهنگی ـن ـهـم
هماهنگی الریجانی را به عنوان کاـندیدای نهایی خود
ـون ـی ـراـکــس ـزی ـف ـرـک ـورای ـم ـد. عـضــو ـش ـرگزـی ـب
اـهنگی ان ـمـجـلس ـهـفـتم گـفت: ـشورای ـهـم اـصول گراـی
ـسراـنـجام ـعـلی الرـیـجاـنی را ـبه ـعـنوان ـکاـندـیدای ـنـهاـیی
اـین ـشورا، در ـنـهـمـین دوره اـنتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری
ـبرگزـید. احـمد بـلوـکـیاـنی در ـجمع ـخـبرنگاران پارـلـماـنی
ای اـنـقالب اـسالـمی، روـه ـی اـهنگی ـن ورای ـهـم گـفت: ـش
م ـخـود را پس از اـنـجـام ـحـدود 50 ـمـورد ـی ـصـم اـین ـت
ان ـتـصرـیح ـکرد: وـکـی ـنـظرـسـنـجی اـتـخاذ ـکرده اـست. ـبـل
اـصول گراـیان ـتـصـمـیم ـخود درـخـصوص اـنـتـخاـبات عـلی
الریجانی را روز سه شنبه به طور رسمی اعالم خواهند

کرد.»   
اـنی ا گزارش داد که الرـیـج ـسـن ر اـی در پی اـین ـخـب
در ـمراـسـمی که در کالله انـجام ـشده اـست ـبرـناـمه ـهای
اـنتـخاـباـتی ـخود را اـعالم کرده اـست. در اـین ـخـبر آـمده
زدـیش اـم ورد ـقـطـعی ـشدن ـن اـست که: «الرـیـجاـنی در ـم
اـکـید ـکرد: اـیـنـکه اـست ـجـمـهوری ـت اـبات رـی رای اـنـتـخ ـب

زندگی در زیر خط فقر

اـنی زن، ارس، روز ـجـه راـسم 8 ـم ال ـم ـس اـم
در اـیران، در سطح گسـترده ـتری ـبرگزار ـشد به
اـمه هـا رـن مـام ـب طـوری که امکان ـحضـور در ـت
ـبرای  عالـقمـندان ـمـیـسر نـبود. ـضـمن اـینکه ـبرـنامه
های خـصوصی و غیر رسمی که طی ـسال های
دراز ـبرگزار ـمی ـشد پا ـبرـجا ـبود زـنان ـمـبارز، ـبا
راـسم رپاـیی ـم ا ـب ـمه دشـواری هـای  ـب وجـود ـه
ا ان ـه رـسـت ران و ـشـه اگون و ـمـفـصـلی در ـتـه گوـن
ـران ـسـتگی در اـی ی زن را ـبه شــاـی ـاـن روز ـجـه
رگزاری ـمراـسم اـمـسال دو ـبرگزار کردـند. در ـب
ی نکـته ـجـاـلب ـتـوـجه ـبه چـشم ـمی ـخـورد، اوـل
پـیوـند ـجـنـبش زـنان ـبا ـجـنـبش داـنشـجوـئی ـبود که
م و ـراـس ی ـم ـرپاـی ـا ـب ـا ـب ب داـنـشگاه ـه در اـغـل
ده، شـاهـد ـتالش ار آمـوزـن ـی ـس زگردهـای ـب ـی ـم
م و دیگری ـشـجـو ـبـودـی ـتـران و پـسـران داـن دـخ
ـبرنامه های رسمی دوـلتی یا انجمن های زـنان با
ـهمکاری ـسازـمان ـهای دوـلتی ـبود که ـجدای از
ی و ـیـروـن ی و ـب انگـیـزه ـهـا و فــشـارـهـای دروـن
رگزاری اـست ـجـمهـوری، اـصل ـب ـیغـات رـی ـبـل ـت
وان ارس ـبه ـعـن رـفـتن 8 ـم راـسـمی و پذـی چـنـین ـم
ـته نکـته ـب ی اـست. اـل ـت ـب ـث ی زن گام ـم روز ـجـهـاـن
ـرای ـوز ـب ـدادن ـمـج م  ـن ـوـجه دیگر ـه ـاـبل ـت ـق
رگزاری اـین روز در مکان ـهای ـعـموـمی ـمـثل ـب
ـفرهنگ سراها و پارک ـها بود، که از قـبل قابل

پیش بینی بود.
ارس، در راـسم 8 ـم ان در ـم گروه هـای زـن
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درـمـیان ـمـشـکالت ـبی ـشـماری ـکه زـنان ـمـیـهن ـما ـبا آن روـبرو ـهـسـتـند،
وار ـبه اـن رپرـست ـخ ان ـس ان زـحـمـتـکش و زـن رای زـن اـله ـمـعـیـشت ـبه ویژه ـب ـمـس
یک معضل جدی و الینحل تبدیل گردیده است. در اواسط اسفند ماه سال
گذـشـته ، ـسازـمان ـبـهزـیـسـتی ـکـشور اـعالم داـشت، ـمـسـتـمری زـنان ـسرپرـست
ـخاـنوار در ـسال 1384 سه ـبراـبر می ـشود. ـخـبرگزاری اـیسـنا ضـمن انـتـشار این
ان و اـمـین زـن ون ـت اـن رای ـق ای اـج زاـیش در راـسـت زان اـف ـی زود:  اـین ـم ر اـف ـخـب
ـکودـکان ـبی ـسرپرـست، زـنان ـخود ـسرپرـست و ـسرپرـست ـخاـنوار و ـماده 97
اـمه چـهارم ـتوـسـعه ـکـشور ـکه دوـلت ـموـظف ـشد ـمـسـتـمری اـفراد زـیر ـخط رـن ـب
زاـیش دـهد، ارـکـنان دوـلت اـف زاـیای ـک ـفـقر را ـبه ـمـیزان 40 درـصد ـحـقوق و ـم

صورت پذیرفته است. 
ـتـبـلـیغ ـسه ـبراـبر ـشدن ـمـیزان ـمـسـتـمری زـنان ـسرپرـست ـخاـنوار و ـتاـکـید
ـبر اینـکه بر پایه ـبرـنامه چـهارم ـتوسعه سـیاست فـقرزدایی به اجرا گذاـشته می
ـشود و ـبه ویژه زـنان از ـحـقوق و ـمزاـیای ـمـناـسب و ـمـطابق ـبا ـتورم ـبرـخوردار

واـنه ان ـبی پـشـت زرگ و ـسـخـن ای ـب د، از ـجـمـله دروغ ـه وـن ـمی ـش
ـیه اـست. سـازمـان م والـیت ـفـق نـدگان رژـی ئـوالن و گرداـن ـس ـم
ان را ـبه ـتـفـکـیک ـسـتـمری زـن زاـیش ـم زان اـف ور ـمـی ـسـتی ـکـش زـی ـبـه
واده ای را یچ خـاـن ـنهـا ـکه ـه ت، زنـان ـت ـین ـمقـرر کرده اـس چـن
زار اـنه 28 ـه اـهـی رپرـست) ـم ودـس ان ـخ د (زـن رپرـسـتی ـنـمی ـکـنـن ـس
ـتوـمان (ـخوب ـتوجه ـکنـید پس از ـسه ـبراـبر ـشدن) زـنان ـسرپرـست
ـخاـنوار در ـخاـنواده ـهای 2 ـنـفره، 31 ـهزار ـتوـمان، زـنان ـسرپرـست
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ـتـمام ـبرـناـمه ـها، ـمـطالـبات حق طـلـبانه ـخود را به بـحث گذاـشته و به ـمـیان ـتوده ـهای زـنان
ا «ـجـنـبش زـنان و ـجـنـبش رـفراـندوم» ـبررـسی ـمـشارکت ـبردـند. ـبرـناـمه ـهاـیی در ارـتـباط ـب
رـین و ان کارآـف وـهم، واـقـعـیت ـ زـن ران، ـت ان در اـی ان ـ ـجـنـبش زـن اـسی، اـجـتـماـعی زـن ـسـی
چاـلش ـهای پـیش روـ ـتوسعه ـجـنـسـیتی ـ ـعداـلت ـجـنـسیـتی، ـخـشوـنت عـلیه زـنان ـ  زـنان و
رسانه هاـ حـقوق دختر بچه ـها و.... برگزار شد. زـنان شرکت کنـنده در برنامه «ـجنبش
ون اـن ر ـق ر (پـلی تکـنیک) ـخواـهان ـتـغـیـی ر کـبـی راـندوم» در داـنشگاه اـمـی ان و ـجـنـبش رـف زـن
دوم زدـند. در راـن ا رـف ر یک ـهـمه پرـسی ـی اـئـید ـب ر آن ـمـهر ـت رای ـتـغـیـی اـساـسی ـشدـند و ـب
ان ـعالـقـمـند اـیـجاد ـشده رـهنگی زـنان که ـبه ـهـمت زـن اـبـخاـنه ـمرکز ـف راـسم دیگری کـت ـم

است، افتتاح گردید و در مراسم افتتاحیه از زنان یاری دهنده تقدیر به عمل آمد.
رار دارد که ـیـنی ـق ر زـم اب، در زـی د کـت ا 2400 ـجـل ان ـب اـبخـاـنه ـتـخـصـصی زـن ـ کـت
ـمـشرف به ـحـیاط ـنـسـبـتا ـبزرگی اـست، دو ـتـئاـتر ـفوق اـلـعاده پر مـحـتوا در ـحـیاط کـتابـخانه
زـیر نم باران اـجرا ـشد که بـسیار ـمورد توـجه قرار گرفت و بار دیگر ـنشان داد که زـنان

این توانائی را دارند که از حداقل امکانات حداکثر استفاده را ببرند.
اد د ـنـه ا ـهمکاری چـن د که ـب ـن ـت اـیش داـش رـین دو روز ـهـم ان کار آـف ـ اـنـجـمن زـن
یـز صـاد و داراـئی ـن ـت ـتی بـرگزار شـده بـود و در آن وزیـر کار و ـمعـاون وزیـر اـق دوـل
اـلـیت اری از ـفـع ـسـی راـنی کردـند و اـعـتراف کردـند که ـهـنوز ـجرـئت ذـهـنی اـنـجام ـب ـسـخـن
ات رـین از ـتـجرـبـی ان کارآـف دارـند در اـین ـهـماـیش زـن ان را ـن ا زـن ـهای ـمـثـبت در راـبـطه ـب
ـخود و چاـلش ـهای پـیش رو ـسـخن گـفـتـند و ـسـفره دل ـهاـیـشان را گـشودـند که در اـین
ام اـشی و از ـتـم وـلد ـب دارت را ـبـفروـشی که ـم ام دار و ـن ـمـملکت ـحـتی اگر ـبـخواـهی ـتـم
واـنع زار ـخوان رـسـتم بگذری که اـغـلب اـین ـم اـید از ـه اده کـنی ـب اـیت اـسـتـف ـخالـقـیت ـه

توسط سازمان های دولتی و حکومتی بوجود آمده است. 
اـمه نگاران زن ـحول ـسه ـمـحور ـ  ـحـقوق زـنان و دـخـتر بچه ـها ـ ـ در اـنـجـمن روزـن
ـحـقوق ـسـیاـسی زـنان و ـحـقوق اـقـتـصادی و ـتوـسـعه ـجـنـسـیـتی و ـتوـسـعه پاـیدار ـمـیزگردی
ـتشکـیل ـشد که ـنـشان داد در یک ـسال گذـشـته ـنه ـتـنـها در زـمـنـیه ـمـساـئل زـنان پـیـشرـفـتی
ان ورد و در پاـی ز ـبه ـصورت روـشن بچـشم ـمی ـخ اـیی ـنـی داـشـته اـیم ـبلکه پس رـفت ـه ـن

بیانیه انجمن قرائت شد.
ـ تشکل زـنان اـسفـند که هـمه ـساله درـفرهنگـسرای ارـسـباران ـبرـنامه ـهای مفـصلی را
ـبرگزار می کردـند اـمـسال در ـسـیـنـما اـیران ـبرـنامه داـشـتـند که به ـعلت ـفـضای مـحدود آن

بسیاری از زنان نتوانستند در آن شرکت کنند. 
ان ـتهـران ر از زـن ا ـحضـور حـدود 50 ـنـف اـمه هـای روز زن که ـب رـن ـ در یکی از ـب
ر دوـلـتی (ن.ـجی.اوز)  و امکان ای ـغـی ان ـه ازـم اـهـیت ـس وـضوع ـبـحث، ـم ـتشکـیل ـشد ـم
ارزات ـتوده اـیی ـبرای ـمـنـحرف کردن ـمـب اـیه داری از چـنـین ـسازـمان ـه ـبـهره وری ـسرـم
ـهای ـمردم و فـعاالن ـسـیاـسی ـبود. که ـبـحـثی ـبـسـیار رـیـشه ای و اـساـسی در ـحرکت ـهای
ـمـبارزاـتی ـمردم در ـشراـیط فـعـلی اـست.  اـین ـبـحث ـبه ـمـنـظور ـحـساس ـسازی و ـهـشـیاری

زنان در فعالیت های اجتماعی تدارک دیده شده بود.
ان و ور زـن ا ـحـض ـشـیـنی داـشت که ـب ـن ار دـل ـسـی راـسم ـب دوق دوـسـتی، ـم شکل ـصـن ـ ـت

خانواده هایشان برگزار شد و با اجرای موسیقی و تئاتر ادامه یافت.
اـمه ـمـیزگردی ـحول ـموـضوع ـفـقر زـنان و ـتواـنـمـندی ـهای آـنان ـبرگزار رـن در اـین ـب

شد و دو تن از زنان کارآفرین معرفی شدند.
ا یک رگزار ـشد که ـب ان کارگر در ـجـنوب ـشـهر ـتـهران ـب ا ـحـضور زـن راـسـمی ـب ـ ـم
ود چـنـین روزی ان از وـج راز آـن د ـحـتی یک ـنـف ـشـخص گردـی اـهی ـم ر ـسـنـجی ـشـف ـظ ـن
ار ـسـی اـلـبی اراـئه ـشد که ـب ارـیخچه 8 ـمارس ـمـط اره ـت اـمه درـب رـن داـشـتـند. در اـین ـب اـطالع ـن
مورد توجه قرار گرفت و زنان کارگر از حق و حقوق خود و ـلزوم مشارکت فعال و

موثر در احقاق آن سخن گفتند.
ان ای زـن دـغه ـه ور که دـغ ول 12 ـمـح ران ـح ان در اـی ای زـن ور کـلی گروه ـه ـبه ـط
اـمه رـن ا را ـطـبـقه ـبـندی کرده، ـب ز آن ـه راـنس پکن 1995 ـنـی اـشد و کـنـف ز ـمی ـب اـنی ـنـی ـجـه

هایی داشتند که به شرح زیر می باشد:
1. زـنان و ـفـقر، 2. زـنان و بـهداـشت، 3. آـموزش و پرورش زـنان، 4. ـخـشوـنت ـعـلـیه
ان و اـقـتـصاد ، 7. زـنان در ـقدرت و ـتـصـمـیم اـقـشات ـمـسـلـحاـنه، 6. زـن ان، 5. زـنان و ـمـن زـن
گـیری، 8. ـساز و کارـهای ـنـهادـین ـبرای پـیـشرـفت زـنان، 9. ـحـقوق ـبـشر زـنان، 10. زـنان

و رسانه ها، 11. زنان و محیط زیست، 12. حقوق دختر بچه ها

ادامه  گزارش کوتاهی از مراسم 8 مارس ...

خانوار در خانواده های 3 نفره 37 ـهزار تومان و خانواده های 4 نفره و خانواده های
ان وـمان !  درـسال گذـشـته زـن زار ـت وـمان و 53 ـه زار ـت رـتـیب 42 ـه اال ـبه ـت 5 ـنـفره ـبه ـب
اـفت ـمی ان درـی وـم زارـت اال ـحدود 18 ـه ر ـبه ـب واده ـهای 5 ـنـف اـن وار در ـخ اـن رپرـست ـخ ـس
ـکردـند و اـینک اـین ـخاـنواده ـها 53 ـهزار ـتوـمان در ـماه درـیافت ـمی ـکـنـند. مـقاـیسه اـین
ارـقام ـبا واقـعـیـتـهای ـکـنوـنی ـجامـعه ـما،ـبویژه ـبا ـمدـنـظر ـقراردادن ـبـحران اـقـتـصادی ژرف

و افزایش نرخ تورم، بیانگر چه حقیقت تلخی است؟ !
ری، ـهم ارگـی اه پارـسال گزارش داد،درـیک آـم د ـم ا در 23 اـسـفـن ـسـن رگزاری اـی ـخـب
وار ـتـحت پوـشش ـسازـمان اـکـنون ـبـیش از 235 ـهزار زن ـخودپرـست و ـسرپرـست ـخاـن
ر ـبدون در ـنـظرگرـفـتن داد ـفـقط 150 ـهزار ـنـف رار دارـند.  از اـین ـتـع زـیـسـتی ـکـشور ـق ـبـه
زدـیک ـبه اً ـن رـیـب اـفت ـمی ـکـنـند و ـبـقـیه ـیـعـنی ـتـق واده، ـمـسـتـمری درـی اـن داد اـعـضای ـخ ـتـع
ـنـیـمی از اـین ـسرپرـسـتان ـخاـنواده ـصرـفاً از ـخدـمات ـمـشاوره ای و ـکـمک ـهای ـموردی

نظیر وام و دفترچه بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند.
ان ـشی از زـن ز ـفـقط ـبـخ اچـی ار ـن ـسـی دک و ـب ری اـن ـسـتـم رـتـیب از اـین ـم ـبه اـین ـت
ـتـهدـیـست و زـحـمـتـکش ـبـهره ـمـند ـهـسـتـند. اـین ـمـیزان ـمـسـتـمری ـماـهـیاـنه ـبی ـهیچ رو،
ان اه ـبرای زـن ـکـفاف ـحـتی ـیک زـندگی ـحداـقل را ـهم ـنـمی دـهد. چـنـین درآـمدی در ـم
رـین وـضـعـیت اـست. اگوارـت رـین و ـن دـت دگی در ـب ای زـن ـن روم و زـحـمـتـکش ـبه ـمـع ـمـح
دراواـخر اـسـفـند ـماه، پـیش از آـغاز ـسال ـنو ، ـهنگاـمـیـکه ـشورای ـعاـلی ـکار ـبرای ـتاـمـین
ـمـنافع کالن ـسرـماـیه داران ـحداـقل دـسـتـمزد زـحـمـتـکـشان را ـبرای ـسال 84،15 درـصد
اـفزاـیش داد، ـخـبرگزاری ایـلـنا که رـساـنه ای واـبسته ـبه رژیم والـیت فقـیه است،اـعـتراف
ـکرد، ـخط فـقر ـبراـساس ـتورم رسـمی ـکـشور (دقت ـکنـید ـتورم رسـمی که ـهـمواره پایـین
وـمان اـست.  چگوـنه زارـت اـنه 250 ـه اـهـی ر ـمـبـلغ ـم ر از ـنرخ واـقـعی اـعالم ـمی ـشود) زـی ـت
اـهـیاـنه 42 و ا ـمـسـتـمری ـم وار ـمـثالً در ـخاـنواده ـهای 4 و 5 ـنـفره ـب زـنان ـسرپرـست ـخاـن
53 هزار تومان می توانند چرخ زندگی را به گردش در آوردند و خانواده های خود را
ـتاـمـین ـکـنـند و ـحداـقل ـمـمـکن را ـبرای ـبویژه ـکودـکان و ـنوـجواـنان ـفراـهم آورـند. ـبرای
رپرـسـتی ای ـتـحت ـس واده ـه اـن روم و ـخ ان ـمـح اک زـن اع ـتـلخ و دردـن ردن ـبه اوـض پی ـب
اـمه رور اـست.  روزـن وری اـسالـمی ـض رـکزی ـجـمـه اـنک ـم ر ـب ار اـخـی ان نگاـهی ـبه آـم آـن
زی در رـک اـنک ـم ال گذـشـته گزارش ـب اه ـس د ـم ـن ارـیخ 10 اـسـف اد ـبه ـت ـص ـت ای اـق ـی دـن
ـخـصوص ـشاـخص بـهای ـکاالـها و ـخدـمات ـمـصرـفی را اـنـتـشار داد؛ـمـطاـبق اـین گزارش
اـیی ـنـسـبت ـبه اه ـسال 1383 ـشاـخص ـبـهای گروه ـمـسـکن، ـسوـخت و روـشـن در دی ـم
ـماه ـقبل یـعنی آذرـماه ـهـمان ـسال اـفزاـیش داـشته است.  ـباـنک ـمرـکزی ـبا ـتاـکـید اعالم
ـکرده اـست ـشاـخص ـبـهای ـکاالـها و ـخدـمات ـمـصرـفی در 10 ـماه ـسال 1383 ـنـسـبت
ـبه دوره ـمـشاـبه ـسال ـقـبل 15 درـصد اـفزاـیش را ـنـشان ـمی دـهد. ـحال ـبا ـتوـجه ـبه اـین
ا 53 اه، ـب ورم ـبه ـبـیش از 15 درـصد ـفـقط ـطی 10 ـم رخ ـت زاـیش ـن گزارش رـسـمی و اـف
ـهزار ـتوـمان در ـماه چگوـنه ـباـید زـندگی ـکرد. درـیک آـمار رـسـمی دیگر که ـخـبرگزاری
اـیـسـنا ـبه ـتاریخ 25 اـسـفـند ـماه از ـسوی ـمدـیر ـعاـمل ـسازـمان ـمـیادـین و ـمـیوه و ـتره ـبار
ا 20 ـشـهرداری ـتـهران اـنـتـشار داد،ـنوـشت:  «ـقـیـمت ـمـیوه ـنـسـبت ـبه ـسال گذـشـته 15 ـت
ادـین ـی ـته در ـم ال گذـش وه در ـس ـی ـمت ـم ـی انگـین ـق ـی ـته اـست، ـم اـف ش ـی زاـی درصـد اـف
ود ـکه اـین رـقم ـبه 550 ان ـب وـم د) 400 ـت اـش ر ـمی ـب والً ارزان ـت رداری (ـکه ـمـعـم ـشـه

تومان رسیده است .»
ـبا ـحـقوق و ـمـسـتـمری تـعـیـین ـشده آـیا ـکودـکان ـخاـنواده ـهای زـیر ـسرپرـسـتی زـنان
ذا و وه و ـغ د، ـبه ـمـی د، اـین اـمـکان را دارـن زـیـسـتی ـهـسـتـن ـکه ـتـحت پوـشش ـسازـمان ـبـه
تـغذـیه ـمـناـسب دـسـترـسی داـشته ـباـشـند؟ !  پاسخ ـقـطـعاً ـمـنـفی اـست ـبا درآـمدی زـیر ـخط

فقر رسمی کشور درمان،بهداشت و تغذیه مناسب آرزوی دست نیافتنی است !
ـکوـتاه سـخن: ـسـیاـست ـهای اتـخاذ ـشده در ـسال ـهای اـخـیر، ـبر ـخالف هـمه ـقول
ا ـنـیـست و در آن روز ـمـیـهن ـم ای اـم ا واـقـعـیـتـه اـسب و ـمـنـطـبق ـب ده  ـمـتـن ای داده ـش ـه
ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبه ـعـنوان ـیـکی از اـهداف اصـلی ـجـنـبش ـمردـمی ـجاـیی ـندارد.  ـسـمت
گـیری اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی رژـیم والـیت فـقـیه که در ـبرـناـمه چـهارم ـتوسـعه ـنـیز ـهـماـنـند
اـیه اـست،ـبـیش از گذـشـته رـم اـمـین اـمـنـیت ـس اـیه داران و ـت رـم گذـشـته ـبه ـسود ـکالن ـس
ا ـمی نگـن رار داده و درـت اع ـق ران را ـتـحت ـشـع روم و زـحـمـتـکش اـی ان ـمـح دگی زـن زـن

گذارد.

ادامه  زندگی در زیر خط فقر ...
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ـتوـلـیدـکـنـندگان داـخـلی ـبردارـیم ـتا ـبـتواـنـیم ـممـلـکت را به ـجاـییواردات بی رویه تولید ملی را تهدید می کند
برسانیم که چین در برابر ما در بازار به زانو درآید .»

ـش ـقــودی ـکه 1400 ـســال پـی ه داد: «ـع وی سپس اداـم
ا رای ـم اـنکـداری اـسالـمی اـست) ـب اره ـبه ـب رـیف شـده (اـش ـتـع
ـبـسـیار مـحـترم اـست،اـما در ـسـیاـست ـهای ـکالن ـباـنـکی ـجوابگو

نیست،بهره بانکی در تولید عامل بازدارنده شده است .»
ه ــادـی ـح ــوص رـیـیــس اـت ــص ـهـمچـنــیـن در ـهــمــیـن ـخ
ـمـایـشگاه نگام ـبـرپاـیی ـن ـنـدگان ـلـوازم ـخـانگی ـه ـن ـصـادرـک
ـتـخـصـصی ـمـحـصوالت داـخـلی ـبه ـخـبرنگار اـیـسـنا ـیادآوردـشد: 
«ـتولـیدات داخـلی به لـحاظ ـکمی هیچ ـمشکـلی ـندارـند و تـعداد
از ـی اـمـین ـن د و ـت وـلـی ادر ـبه ـت دی اـست ـکه ـق ا ـبه ـح اـنه ـه کارـخ
ـجاـمـعه ـهـسـتـند، وـلی واردات ـخارـجی از ـکـشورـهای ـمـخـتـلف
تولیدکنندگان داخلی را در آستانه ورشکستگی قرارداده است،
ودی اـب اـعث ـن وارض ـب اـنـکی و ـتـجـمـیع ـع رخ سـود ـب ـبـعالوه ـن
ـتوـلـید ـشده اـست .»  ـبه اـین ـترـتـیب در ـساـیه ـحـکوـمت ـفرزـندان
راـنش ـلـقب ـمـفـک ادل ـبه خـود و ـه داد ـع ان ـکه ـح ـتجـار آنچـن
ـاـفع ـن ی و ـم ـصـاد دالـل ـت ـنـعت کــشـور درپای اـق داده اـست،ـص

سرمایه داری تجاری در حال نابودی کامل است.
اـلـیات ـهای وـجه ـبه ـعوارض و ـم ا ـت درچـنـین اوـضاـعی و ـب
ـنـدگان ـکـوچک وـجـود دارد، ـن ـیـدـک نگـین ـکه ـبـرای ـتـوـل ـس
ـتم الـیـحه ـبـودـجه ـکل کـشـور را ـبه س ـهـف ـنـدگان ـمـجـل مـاـی ـن
ـشکـلی تـغـیـیر داده اـند ـکه ـبـیـشـترـین سـهم ـبه ـبـنـیادـها و ـبـطورکـلی
صـاد ـت ر اـق ـت ر ـکل دـف دـی وـنه ـم ـم وان ـن ـن دالالن ـمی رسـد.  ـبه ـع
ـا تگو ـب ـزی در گـف ـاـمه رـی ـرـن ـرـیت و ـب ـدـی ـان ـم ـازـم ـکالن ـس
ـخـبرگزاری اـیـسـنا ـضـمن ـتـشریح آـخرـین وـضـعـیت ـبودجه ـسال
1384  ـخاـطرـنـشان کرد  ـبودـجه کل ـکـشور ـبا تـغـیـیرات ـمجـلس
به نسبت به رقم مندرج درالیحه حدود 45 هزار میلیارد ریال
ول اضـاـفه کـرد:  ـسـئ ام ـم اـفت . اـین ـمـق زاـیش ـی 9/2 درصـد اـف
ال ارد رـی اً درـحدود 14 ـهزار ـمـیـلـی زـیـنه ـهای ـجاری ـمـجـموـع ـه
اـفزاـیش ـیاـفت ـکه ـعـمده اـفزاـیش آن ـمرـبوط ـبه ـسازـمان ـهای
صـاد روج اـقـت ای انگـلی و ـم ادـه ـی ـن اً ـب دـت وان ـعـم اـیـتی (ـبـخ ـحـم
دالـلی) ـبوده اـست به ـعـنوان ـمـثال 2168 ـمـیـلـیارد رـیال ـبه اـعـتـبار
ـکمـیته اـمداد خـمیـنی و 600 ـمیلـیارد به اـعتـبار ـبنـیاد شـهـید اـضافه
وـلـید ـکـنـندگان ـمـلی و داـخـلی و ـبـطور ـکل ـشده اـست . آری ـت
ا ـکه از ادـه ـی ـن ار واردات ـهـمـین ـب ـش ر ـف د زـی اـی اـیع داـخـلی ـب ـصـن
ور ـش ودـجه ـکل ـک د و از ـب ـسـتـن وردار ـه رـخ اـیت دوـلـتی ـب ـحـم

تغذیه می کنند،از پا در آمده و ورشکسته شوند.
ـنـعت از ـیـد ـمـلی و ـتـوـسـعه ـص ـمـاـیت و ـتـقـوـیت ـتـوـل ـح
مهـمـترین اوـلویت ـهای رـشد و شـکوـفایی اـقتـصاد مـلی به شـمار
ـشان داده اـست ر ـبه کرات ـن ال ـهای اـخـی رـبه ـس د.  ـتـج ـمی روـن
که ـسـیاـست ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه درـست در مـقاـبل اـین اـمر
ا اـین ـسـیاـست ـها ـبه ـنـحوی اـبراـین اـفـشا و ـمـبارزه ـب ـقرار دارد،ـبـن

پیگیر وظیفه ای درنگ ناپذیر است. 

اـنه ـهای ـهمگاـنی در ـجـمـهوری اـسالـمی از ـتـعـطـیـلی و ورـشـکـستگی ر روزی اـست ـکه رـس ـکـمـت
ـسازـند.  ـطی ـنزدـیک ـبه ـیک دـهه گذـشـته، وـلـیدی و ـصـنـعـتی ـخـبری ـمـنـتـشر ـن ا و ـمراـکز ـت کارـخاـنه ـه
ـسـیل ـبـنـیان ـکن واردات ـخارـجی، ـبـنیه ـتوـلـید ـمـلی را ـتـضـعیف ـکرده و ـسـبب ژرـفش بـحران اـقـتـصادی

در ابعادی بی سابقه شده است.
ـکـفش چـیـنی، پوالد از ـکـشورـهای آـسـیای ـمـیاـنه، ـلـباس و پارچه ـترـکـیه، ـلوازم ـخانگی ـخارـجی
ـکه از ـجـنوب خـلـیج ـفارس به ـشـکـلی ـسازـمان ـیاـفـته وارد ـبازار داـخـلی ـمی گردد، و ـمراـکز ـصـنـعـتی و

تولیدی کشور را با رکود و تعطیلی روبرو ساخته است.
به بـیان روـشن ـعده ای ـتاـجر ـثروـتـمـند ـبا ـحـمایت ـکاـمل ارگان ـهای حـکوـمتی، اـقـتـصاد مـلی را به
ـبـهای اـنـباـشت ـثروت ـهای ـمـیـلـیاردی،ـتـخرـیب ـکرده و پاـیه ـهای ـمادی ـکـشور را ـفرـسوده ـمی ـسازـند.
درهـفته ـهای پاـیاـنی ـسال گذشـته خـبرگزاری ایـلـنا گزارش داد، ـبا ـتـعطـیلی 4 ـهزار واـحد سنگ ـبری،
ـبـیش از 100 ـهزار ـشاـغل ـبـیـکار ـخواـهـندـشد. دراـین ـخـصوص اـنـجـمن ـصـنـفی ـمدـیران ـکارـخاـنه ـهای
ـسنگ ـبری اـسـتان ـفارس ـطی ـناـمه ای از ـجـمـله ـخاـطرـنـشان ـساـخـتـند:  «درـسال ـجاری ـمـتاـسـفاـنه ـهـیات
راردادـکه اـین ده ـق ال آـیـن وارض 3 درـصدی ـس وـلـین ـع ـشـم رـست ـم دداً ـسنگ را در ـفـه ران ـمـج وزـی
ده اـست. . . درـصورـتی ـکه ور ـش رآوری ـسنگ ـکـش ای ـف دـه اـمی واـح راض ـتـم اـعث اـعـت وـضوع ـب ـم
د. . . ال 84 ـحذف ـنـکـن وارض ـس وـلـین ـع ـشـم اـنی را از ـلـیـست ـم اـخـتـم ای ـس ران ـسنگ ـه ات وزـی ـهـی
امکان تـعطیلی ـتمامی واـحدـهای فرآوری ـسنگ کـشور در سال آیـنده وـجود دارد که این به معـنای
تـعـطیـلی ـبـیش از 4 ـهزار ـکارـخاـنه ـسنگ ـبری و ـبـیـکاری ـمـسـتـقـیم و ـغـیرـمـسـتـقـیم 100 ـهزار ـنـفر ـخواـهد
روش ـسنگ دارای ازار ـف ده:  «ـب د گردـی اـکـی راـضی ـبه درـسـتی ـت اـمه اـعـت اـنی اـین ـن ود .» در ـبـخش پاـی ـب
ـمـشـکالت ـفراواـنی ـشده و ـبه دـلـیل واردات اـنواع ـسنگ ـهای ـخارـجی ـبه ویژه از ـکـشور چـین ـتوـلـید
ـکـنـندگان داـخـلی در وـضـعـیـتی ـبـحراـنی ـبـسر ـمی ـبرـند و اـخذ ـعوارض و ـماـلـیات ـهای ـبی روـیه از اـین

صنعت، می تواند باعث نابودی آن گردد. »
اـفزون ـبراـین، در اواـسط اـسـفـند ـماه گذـشـته، ده ـها ـتن از ـتوـلـیدـکـنـندگان خٌـرد (ـتوـلـیدـکـنـندگان
ار واـسـت ادن، ـخ اـیع و ـمـع ای ـصـن اـنه ـه وری و وزارت ـخ اـست ـجـمـه ر رـی اـمه ای ـبه دـفـت داـخـلی) ـطی ـن
اـفت ـکه ـبه ـعـلت واردات ـبی روـیه ار ـی ـش اـنی اـنـت اـمه زـم د.  اـین ـن دـن د ـمـلی ـش وـلـی اـیت دوـلت از ـت ـحـم
ـتـاـنه ـطـقه پاـکـدـشت درآـس ـن ـتی در ـم ـیـرآالت ـبـهـداـش ـیـدی ـش ـنـاـیع ـتـوـل ی، ـص ـت ـیـرآالت  ـبـهـداـش ـش

ورشکستگی کامل قرار گرفته و 5 هزار کارگر در خطر بیکاری قرار گرفته اند.
ـبازرس ـصـناـیع ـشـهرک ـصـنـعـتی ـعـباس آـباد پاـکدـشت در ـجرـیان گردـهـماـیی ـتوـلـیدـکـنـندگان و
ا ـصراـحت ران ـهـسـتـند ـب دـکـنـندگان ـکوچک ـصـنـعت اـی وـلـی اـیع ـکه ـهمگی از زـمره ـت ران اـین ـصـن ـمدـی
ـیادآوردـشد:  «ـعده ای ـبا اـهداف ـسودـجوـیانه، اـقدام به واردـکردن ـقـطـعات ـشـیرآالت ـساـخت چـین و
ازار ـمی د و ـبه اسـاـمی ـمـخـتـلف وارد ـب ـن اژ ـمی ـکـن ـت وـن ا را در داـخل ـم مـوده و آن ـه وـبی ـن کـره ـجـن
اـبودی ـکـشـیده ـشده و ا اداـمه اـین روـند ـطوـلی ـنـخواـهد ـکـشـید ـکه ـصـنـعت ـمذـکور ـبه ـن د،. . . ـب اـیـن ـنـم
رـمای ـحدود 5 ـهزار ـکارگر در ـمـنـطـقه پاـکدـشت از ـکار ـبی ـکار ـمی ـشوـند و ـضـمن آن دـهـها ـکارـف
نـاـیع در ـخصـوص واردات نـد شـد، . . . جـا دارد وزارت ـص (خٌـردپا) دچار ورـشکــستگی خـواـه
ـمـحـصوالت ـصـنـعت ـشـیرآالت . . . ورود آن ـها را ـبه گوـنه ای ـتـحت ـکـنـترل ـقراردـهد. » و اـین ـتـمام
ـماـجرا ـنـیـست،ـهر ـعرصه ای از ـصـنـعت ـمـلی و ـتوـلـید داخـلی را درـنـظر بگـیرـید ـبا اـین ـمـشکالت دـست
اـمل رـع دـی ا گـفت وگوی ـم ـسـن رگزاری اـی ال 83 ، ـخـب اه ـس د ـم ارـیخ 23 اـسـفـن ان اـست.  درـت ـبه گرـیـب
د ا ـمی گوـید: «درچـن ـسـن ده، آراـیـشی و ـبـهداـشـتی را ـمـنـتـشر ـساـخت. وی ـبه اـی وـیـن اوـنی ـش ـشرـکت ـتـع
ـسال گذـشـته ـبرـخی ارگان ـهاـیی که دـسـتی در ـتـجارت ـخارج ـکـشور دارـند (ـبـخوان سپاه، ـبـنـیادـهای
انگـلی و آـسـتان ـقدس رـضوی) از ـهـند و ـعرـبـسـتان پودر رـخـتـشوـیی ـتاـید وارد ـکردـند. . . اقالـمی ـکه
وارد ـمی ـشوـند از پاـکـسـتان و ـترـکیه اـست آـیا ـکارـخانه ـهای ـساـخت اـین اـقالم ـمورد ـبازدـید ـموـسـسه
اـسـتاـندارد ـقرارگرـفـته اـند . . . چرا ـتنـها ـمـحـصول داـخـلی ـباـید ـکـنـترل ـشود . . . ـبه ـعـنوان ـنـماـیـنده 211
کارخانه شویـنده، بهداشتی و آرایشی در اـیران به جرات اعالم می کنم که هیچ چـیز کم نداریم و
اـبل پای واـنع را از ـمـق اـید ـم ا ـب ار دارـیم،ـتـنـه ده،ـمـتـخـصص در اـخـتـی راد زـب وژی و داـنش ـفـنی، اـف وـل ـتـکـن

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !
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را ریکا و انگـلـیس ـف ای آـم ران دوـلت ـه ود، ـس ر ـب وـنی ـبـل وش و ـت ـب
ـخواـنده ـشدـند که «ـتارـیـخی ـبرای ـخروج ـسرـیع ارـنش ـهای ـخود از
ردم شـروط ـم ر ـم ـی د و ـحق حـاکـمـیت کاـمل و ـغ ـن ـین کـن ـی راق ـتـع ـع
ـادان داـنـشگاه در ـت ـیـرکل اـتـحـادـیه اـس ـنـد.» دـب ـاده کـن ـعـراق را اـع
سـخـنراـنی ـخود مـتذکر ـشد: «آنچه ـمورد نـیاز اـست ـجنگ ـبرـضد فـقر
ـیـاـست نگـیـدن دارد. »  «ـس نگی اـست که ارزش ـج ن ـج اـست و اـی
الگر از روـهای اـشـغ رـیع ـنـی وـجه ـخروج ـس ادـیه ـهای کارگری ـمـت اـتـح
رـقی اح چپ و ـت اس ـجـن رـشـن ران ـس وـنی ـبن، از رـهـب راق اـست.» ـت ـع
راـنی خـود اشـاره کرد که س، در ـسـخـن خـواه حـزب کارگر انگـلـی
ـیـای کـنـوـنی ـتـوـسط یک گروه ـمـعـدود اداره ـمی ـشـود اـمـا 99 دـن
د.  او گـفت: ـسـتـن اور ـه د ـبه ـصـلح ـهم ـب ان در اـمـی ردم ـجـه درصـد ـم
«جنگ غیر قانونی و غیر اخالقی است. پولی که صرف جنگ می
ـشود، در ـحـقـیـقت ـخـیاـنـتی ـبه ـمردم ـسراـسر ـجـهان اـست.  ـما ـخواـسـتار
ا ران و ـی د  اـی رـض ا ـبه ـجنگ ـب ـسـتـیم. ـم راق ـه ا از ـع روج ارـتش ـه ـخ

سوریه نه می گوئیم.  ما خواستار آزادی فلسطین می باشیم.»
راـنی و از رـقی اـی ای چپ و ـمـت ان ـه ازـم واداران و اـعضـای ـس ـه
ای راـضی در پاـیـتـخت ـه رات اـعـت اـه ـظ ران در ـت وده اـی ـجـمـله ـحزب ـت
دن د.  در ـلـن ال داـشـتـن ریکا ـشرکت ـفـع رـهای ـمـخـتـلف آـم اروپا و ـشـه
ـصدـها ـشـعار «ـنه ـبه ـحـمله ـبه اـیران» ـتوـسط ـتـظاـهرکـنـندگان ـحـمل ـمی
ران» ردم اـی وق ـم اع از ـحـق ـته دـف وی «کـمـی داـمی که از ـس د. در اـق ـش
ـتالف بـرای تـوـقف ـجنگ  بـری «اـئ نگی بـا رـه مـاـه (کودیـر) در ـه
اـبـقه ـتوـسط اـس رـقی ـخواه و ـب ان ـت اـنـیه اـین ـسازـم ان داده ـشد، ـبـی ازـم ـس
راـئت ـشد. ر ـجـنـبش ـضد ـجنگ انگـلـیس ـق وری، رـهـب درو ـم رـفـیق اـن
در اـین ـبـیاـنـیه ـمـخاـلـفت ـنـیروـهای آزادی ـخواه و دـموکرات اـیراـنی ـبا
اـئـید ـقرار گرـفت. ـسـیاـست ـهای ـتـجاوزگراـنه اـیاالت ـمـتـحده ـمورد ـت
اـنـیه ـبه ـتارـیخ ـمداـخالت آـمریکا در ـقـبال ـمـیـهن در ـبـخش ـهاـیی از ـبـی
د ر ـض رداد ـب اـعی 28 ـم ای ارـتـج دـهی کودـت اـن ازـم ان و از ـجـمـله ـس ـم
صـدق اشـاره گردیـده اـست. دوـلت ـمـلی و دمـوکراـتیک دکتـر ـم
ـبـیاـنـیه «کودـیر» که ـبا اـسـتـقـبال یکپارچه ـبـیش از ـصد ـهزار ـفـعال صـلح
ذکر رو ـشد در اداـمه ـمـت د، روـب ودـن ده ـب الگار گرد آـم راـف دان ـت در ـمـی
بـش دـمـوکراـسی ـن ـنـهـا کمکی ـبه ـج ـمـله ـبه اـیـران ـنه ـت ـشـد که: «ـح
ـخواـهی در اـیران ـنـمی کـند، ـبلکه ـبا وـیران کردن کـشور، ـبه ـشراـیط
وان ا ـبه ـعـن د. ـم ای ـجدی وارد ـمی کـن ـطـمه ـه ادی ـل ردم ـع دگی ـم زـن
ـبـخـشی از ـجاـمـعه ـخواـسـتار ـتـحول در اـیران، ـهرگوـنه ـحـمـله گـسـترده
ـیا ـمـحدود ـبا ـهدف ـقرار دادن ـتأـسـیـسات ـهـسـته ـیی ـیا ـمراکز ـسـیاـسی

کشور را در نهایت به ضرر مردم ایران می دانیم.» 

پاـیـتـخت ـهای ده ـها کـشور ـجـهان از اروپا ـتا آـمریکای ـشـماـلی و از آـسـیا ـتا
ارس)، در روردـین ( 19 و 20 ـم اه و اول ـف دـم ای29 اـسـفـن وـسـیه در روز ـه اـن ـی اـق
دوـمـین ـسالگرد ـحـمله ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم به ـعراق و اـشـغال اـین کـشور، ـبه ـصـحـنه
دـیل ـشد. االن ـجـنـبش ـضد ـجنگ ـتـب ر از ـفـع ا ـنـف ون ـه راـضی ـمـیـلـی رات اـعـت اـه ـظ ـت
ون ـی ان، اـنـقالـب واـن ای ـج ان ـه ازـم ـستگان و ـس ـش ازـن ان و روـشـنفکران، ـب زـحـمتکـش
ا ـشـعار ـهای «ـبه اـشـغال ـعراق پاـیان دـهـید». کـموـنـیـست و ـفـعاالن ـمـحـیط زـیـست ـب
در یکی از وـسـیع ـترـین ـتـظاـهرات ـضد ـجنگ ـسال ـهای اـخـیر  ـشرکت کردـند.
پـیام ـمردم ـجـهان ـمـشـخص و ـصریح ـبود: ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـباـنه ـبه ـهر ـبـهاـنه
ای ـمورد ـحـماـیت زـحـمتکـشان و ـنـیروـهای دـموکراـتیک ـنـیـست. ـنـیروـهای ـمـترـقی
و ـطرـفدار ـصلح در آـمریکا ـبا ـسازـماـندـهی 800 ـتـظاـهرات رنگارنگ، ـشـعارـهای
ـیع اـین کـشـور ـمـرو وـس ـتـاـنه و ـضـد ـجنگ ـخـود را در ـسـراـسـر ـقـل ـسـاـنـدوـس اـن
گسـتراـندـند. در ژاپن و اـسـتراـلـیا ـهزاران نـفر ـبه خـیاـبان ـها آـمدـند و ـبرـضد ـسـیاـست

دولت های حاکم در حمایت فعال از اشغال عراق اعتراض کردند.
و» در ارج ـش راق ـخ ریکا از ـع ار «آـم ا ـشـع ده ـب ر کـنـن اـه ـظ ا ـت دـه د ـص وـئ در ـس
و د.  در رم، اـسـل ان دادـن ازـم وـفـقی را ـس اـیی ـم رگل اـستکـهـلم گردـهـم دان ـس ـمـی

(نروژ)، پاریس و 9 شهر بزرگ اسپانیا نیز تظاهرات ضد جنگ برگزار شد. 
اـنه آـمریکا که ـبه ا در ـتـظاـهرات ـبرـضد ـسـیاـست ـهای ـجنگ ـطـلـب در ـنیکوزـی
ابتکار ـحزب «آکل» ـسازـماـندهی ـشده ـبود، صـفوف مـنظم و ـمـصمم زحـمتکـشان
زب ر ـح اس»،رـهـب وـفـی ـسـت رـیس کرـی اـلی که رـفـیق «دـیـمـت ان در ـح واـه رـقی ـخ و ـت
ای دادی از ـشـخـصـیت ـه ان اـین کـشور و ـهمچـنـین ـتـع رادر  و ـسـخنگوی پارـلـم ـب
ـسـیاـسی کـشور در راس آن ـبودـند، در ـمـقابل ـسـفارت آـمریکا ـتـظاـهرات کردـند.
ر ـضد ده و ـب ده در ـمـنـطـقه کادیکوی گردآـم اـهر کـنـن اـنـبول 15000 ـتـظ   در  اـسـت
ـحـضور آـمریکا در ـعراق اـعـتراض کردـند. در ـشـهر آداـنا، در ـجـنوب ـترکـیه، که
پایگاه ـنـظاـمی آن ـمحل اـسـتـقرار ـنـیروـهای آـمریکاـیی ـمی ـباـشد، ـتـظاـهر کـنـندگان
ـیـاه در ـمـقـاـبل ش آـمـریکا در ـجنگ یک ـتـاج گل ـس ـتـراض ـبـر ـضـد ـنـق ـبه اـع
ان، ارـسـت د. در ـصوـفـیه، پاـیـتـخت ـبـلـغ رار دادـن ریکا در اـین ـشـهر ـق کـنـسولگری آـم
ـادـیه ـح ـواداران اـت ـمـله اعـضــاء و ـه ـور و از ـج ن کـش ـردم اـی ن از ـم ـزاران ـت ـه
ان و ارـسـت ای ـبـلـغ راـقی ـه اـمـعه ـع ان، ـج ارـسـت وـنـیـست ـبـلـغ ـشـستگان، ـحزب کـم ازـن ـب
رـضد ـشرکت دوـلت اـین کـشور در اداـمه ان ـب ـشـجوـیی و ـجواـن ان ـهای داـن ازـم ـس
اشـغال ـعراق اـعـتراض کردـند.  ـبزرگـترین ـتـظاـهرات ـضد جنگ در ـلـندن ـبرگزار
اـتـمه ار ـخ واـسـت دن ـخ راـضی ـلـن اـهرات اـعـت ر در ـتـظ زدیک ـبه 200/000 ـنـف ـشد.  ـن

اشغال عراق و خروج ارتش های اشغالگر از این کشور شدند.
ـتـظاـهرات ـلـندن که از ـمـنـطـقه «ـهاـید پارک»  ـشروع ـشده ـبود، در ـمـسـیر ـخود
از مـقابل ـسـفارت آـمریکا در ـمـیدان گرازوـنور ـقرار دارد، و ـبدـلیل اـین ـتـظاـهرات
ود، گذـشت.  اـین ـته ـب رار گرـف ان ـق ـسـت ـیـتی انگـل ـن ای اـم روـه ـی در ـحـلـقه پـلـیس و ـن
رای اـیت «کارزار ـب ا ـحـم رای ـتوـقف ـجنگ»    و ـب اـهرات ـبه دـعوت «اـئـتالف ـب ـتـظ
ورد ود و ـم ده ـب دارک ـش ان» ـت ـسـت ان انگـل اـن ـم ـسـل اـمـعه ـم ـخـلع ـسالح اـتـمی» و «ـج
ردـمی و اـسی ـم ای ـسـی روـه ـی ای کارگری و ـهـمه ـن ادـیه ـه اـیت یکپارچه اـتـح ـحـم
ـصـلح ـطـلب ـقرار گرـفت.  در گردـهـماـیی ای که در اـنـتـهای ـتـظاـهرات در ـمـیدان
ران اـمل رـهـب ان ـش راـن وـعی از ـسـخـن ـن ـت رم ـم د ، پالـتـف رگزار ـش دن ـب ـن الگار ـل راـف ـت
واده ـنـظاـمـیان کـشـته ـشده ـسـیاـسی چپ و ـترـقی ـخواه، ـفـعاالن ـجـنـبش ـصـلح، ـخاـن

در جنگ و سران اتحادیه های کارگری سخنرانی کردند.
ـبـیاـنیه ـتـظاـهرات ـخواـسـتار کـنار گذاـشـتن «دکـترـین ـجنگ ـهای پـیش گـیراـنه»
اـنـیه که ـمورد ـخـطاب آن ـبه ـجورج ریکا و انگـلـیس ـشد.  در اـین ـبـی از ـسوی آـم

روز اعتراض جهانی بر ضد «جنگ و اشغال»
«نه» مردم جهان به سیاست های بوش و تونی بلر!



ارکس، زرگداـشت کارل ـم ده ـب رگزار کـنـن ارس)،  ـبه دـعوت کـمـیـته ـب اه ( 13 ـم د ـم در روز  23 اـسـفـن
زار ر ـم ان «ـهای گـیت» ـلـندن و ـب راـسـمی در گورـسـت ارزان راه ـطـبـقه کارگر، ـم ـشـمـند ـبزرگ و ـمـعـلم ـمـب دـی اـن
وری ـشـین ـجـمـه ر پـی ودرو، رـهـب اـنس ـم ال رـفـیق ـه ـس راـسم اـم ران ویژه ـم د.  ـسـخـن رگزار ـش ارکس ـب کارل ـم
ای ود.  ـهـیـئت ـه ان، ـب ـم وکراـتیک آـل ـسم دـم ـی اـل ـی وـس ـتخـاری حـزب ـس ر اول اـف ـی ان و دـب ـم وکراـتیک آـل دـم
ـنـماـیـندگی از ـسـفارت ـخاـنه ـهای کوـبا، چـین، وـیـتـنام، الـئوس، ـجـمـهوری دـموکراـتیک ـخلق کره و ـسازـمان
ـهای اـحزاب کـمونـیـست - کارگری در این ـمراسم ـشرکت داشـتـند. به دـعوت کمیـته برگزار کـنـنده ـمراسم
ـبزرگداـشت ـمارکس و ـحزب کـموـنـیـست انگـلـیس،  ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران،
ا ـهالکـین، ـعـضو کـموـنـیـست ـشورای اه رـفـیق آـنـیـت ا ـسـخـنان کوـت ـنـیز در اـین ـمراـسم ـشرکت داـشت. ـمراـسم ـب
راـنی زرگداـشت و پس از آن ـسـخـن راـسم ـب ول ـم ـسـئ ای کارگری انگـلـیس، و ـم ادـیه ـه رکز اـتـح وـمی ـم ـعـم
ودرو د. پس از آن رـفـیق ـم از ـش وـنـیـست انگـلـیس آـغ رکل ـحزب کـم رت گرـیـفـیث»، دـبـی اه رـفـیق «راـب کوـت
ا ـهـیـئت راد کرد.  در اـنـتـه ارکـسـیـسم در اـبـتدای ـقرن 21 اـی اره  ـموـضوـعـیت داـشـتن ـم راـنی ـمـفـصـلی درـب ـسـخـن
های ـنـمایـندگی ـحاـضر ـبا نـثار ـتاج گل ـهایی به مـقـبره ـمارکس، نـسبت به این رـهـبر ـبزرگ جنـبش کارگری
ادای اـحـترام کردـند.    در ادامه ـفرازـهای اـصـلی ـمـتن ـسـخـنراـنی رـفـیق ـهاـنس ـمودرو در ـمراـسم ـصد و ـبـیـست

و دومین سالگرد درگذشت کارل مارکس برای اطالع خوانندگان نامه مردم منعکس می گردد.

ـست و از صـده ی ـبـی ارکس اـست. در آـغ الگرد درگذـشت کارل ـم ـست و دوـمـین ـس ـی ال صـدوـب ـس اـم
یکم، باـید از خود بپرسیم که این اـندیشمند آلـمانی و انقالبی دنیا در ـسده نوزدهم، در ـمورد امروز چه می
ا اـنـسان زـنده اـست. اـین در وـنـه گـفت و چه راه کاری را ـبرای آـیـنده ـنـشان ـمی داد. اوـهـنوز در ـخاـطره ـمـیـلـی
آـمارـهای گرـفته ـشده در کـشورـهای مخـتلف نـماـیان است. در آـمار مـهم تـلوـیزـیونی در آـلـمان، ـمارکس در
لـیـست ـبرـترـین شـخـصـیت ـهای آـلـماـنی ـها ـجای ـسوم را اـشـغال کرد. ـسده ـبـیـسـتم زـماـنی ـسده پـیروزی اـندـیشه
ر در روـسـیه ـبه پـیروزی رـسـید و در ـنـیـمه دوم ـهای ـمارکس ـبه ـنـظر ـمی رـسـید. در ـسال 1917، اـنـقالب کـبـی
دـند. اٌ ـموـجود ـمی داـنـیم در ـمرکز و ـشرق اروپا پدـید آـم اـلـیـسم واـقـع وـسـی ا را ـس اـیی که آـنـه اـمـعه ـه ـسده، ـج
داـیش اـین راـمون دالـیل پـی ا پـی اـفـته و ـهـنوز کنکاش ـم ان ـی اـلـیـسم ـحـقـیـقی پاـی ـهـسـتی اـتـحاد ـشوروی و ـسوـسـی
پدـیده اداـمه دارد. ـبرای آن که از اـشـتـباـهات و ـخـطاـهای ـجدـید اـجـتـناب کـنـیم ـنـباـید از داـشـتن ـبـیـنش ـهای ـنو
در ـمورد ـسوـسـیاـلـیـسم واـهمه داـشته ـباـشـیم. ـسرـمایه جـهاـنی ـشده که ـمارکس آن را پـیش ـبـیـنی کرده ـبود ـهم
اکنون بقای بـشریت را بر روی کره زمین به خطر اـنداخته است. سازواره های ـتسلیجاتی که می توانـند ما
اـنه، ار ـبی رـحـم ـثـم ود ـبه اـسـت ر ـس داکـث رای کـسب ـح اـبـقه ـب ـس د و ـم ـسـتـن رش ـه ال گـسـت د در ـح رـن را از ـبـین ـبـب
ـناـبودی مـحـیط زـیـست و تـهی ـسازی ـمـنابع ـطـبیـعی ـمـنـجر گردـیده اـست. اـیاالت ـمـتـحده ـبرای شکـست ـناپذـیر
اـیه داری و رـم اـخت ـس رای ـشـن ری ـب ـظ زار ـن ارکس و انگـلس اـب د. ـم ود ـتالش ـمی کـن اکـمـیت ـخ کردن ـح
ر اـشـیم که ـب اـمت و دورنگری آن را داـشـته ـب د ـشـه اـی ا ـب د. ـم رار داده اـن ا ـق ار ـم ـی ـت ضـات آن را در اـخ اـق ـن ـت
ـمـخاـلـفت، ـتـحریف و کـیـنه ورزی چـیره ـشوـیم. اـین به ـمـعـنای آن ـنـیـست که چون گذـشته ـمارکس ـخودـمان
را پـیدا کـنـیم و از او ـشـمایـلی ـمـقدس ـبـسازـیم. ـمارکس انـقالـبی در کارزار ـمـبارزه ـبا اـسـتـثـمار اـفزاـیش ـیاـبـنده،

فقر و خشونت در کره ی زمین در قرن بیست ویکم هنوز همیار ما است.
ـمارکس در آـثارش ـبه ویژه کـتاب کاپـیـتال، گنـجـیـنه گراـنـبـهاـیی از داـنش از ـخود ـباـقی گذاـشته که ـمی
اداـنه اـمع او در ـتـحـلـیل ـنـق ره ی کار ـج ا گـسـت ود را ـب د ـخ اـی ا ـب رش داد. ـم ـست و گـسـت ا را ـبه کار ـب وان آـنـه ـت
ـفـلـسفه، مکـتب ـهای اـقـتـصاد مـلی، ـنـظرـیه ـها و الگوـهای اـبـتداـیی ـسوـسـیاـلـیـسـتی، روـندـهای ـمشـخص ـتاریـخی،

شامل رشد طبیعی علم، و دانش بیکران و آگاهی ژرف از هنر و فرهنگ، آشنا سازیم.
ـیم و ـبه سـان ظـراـنه ـحـفظ کـن د ـتنگ ـن اشـد که خـود را از داـشـتن دـی شـداری ـب د ـه اـی اـین ـهمچـنـین ـب
ـمارکس، ـخود را ـمـسـتـلزم ـبه داـشـتن نگاـهی ـعـیـنی، دـقـیق و ـهـمه ـجاـنـبه ـبه پدـیده ـها ـنـماـیـیم ـهمچـنان که ـباـید
از دیگران ـنـیز ـبـیاـموزـیم. ـمارکس ـهنگاـمی که 17 ـساله ـبود ـبرگه ی پاـیان ـنامه ـتـحـصیل دوره ی دـبـیرـسـتاـنی
ا در د: اگر ـم وـشـته  او ـمی گوـی وـشت. در اـین ـن ـتخـاب حـرـفه  » ـن أـمالت یک جـوان در اـن ام « ـت ـن خـود را ـب
اـنـیت ـخدـمت کـنـیم ـسنگـیـنی ـس واـنـیم ـبه اـن زـندگی ـجایگاـهی را اـنـتـخاب کـنـیم که از آن ـجا ـبـیش از ـهـمه ـبـت
اـفع ـهمگان اـست، از آن داکاری در ـمـن را اـین گوـنه ـخدـمت، ـف ا را ـخم ـنـخواـهد کرد زـی اری کـمر ـم ـهیچ ـب
ا از آن ادکاـمی ـم اـنع ـنـخواـهـیم ـشد ـبلکه ـش اـنه ـق ا ـبه ـخوـشی ـهای کم اـهـمـیت، ـمـحدود و ـخودـخواـه پس ـم
ـمیـلـیون ـها اـنـسان دیگر ـخواـهد ـبود، ـعملکردـهای ـما به آراـمی و ـلیکن پـیوـسته اداـمه ـخواـهـند ـیاـفت و اشک

های جوشان انسان های کاملبر خاکستر ما فرو خواهد افتاد. 
ـمارکس از ـفالسـفه ـمی ـخواـست که ـنه ـفـقط ـبه ـتـفـسـیر ـجـهان بپردازـند بلکه ـبا ـبـیـنش ـخود به دگرگوـنی
روی دارد ـنـی رای از دـست دادن ـن زی ـب ود چـی ای ـخ رـه ز زـنـجـی د. او ـطـبـقه کارگر را که ـج اـنـن اری رـس آن ـی
رای رور ـب ای ـض اـیی ـه واـن ود که اـین ـطـبـقه ـهـمه ی آن ـت اور ـب ر اـین ـب د و ـب رای دگوگوـنی ـمی دـی اـصـلی ـب
رورت ان ـبه ـض ود دارد. و ـبه ـهـمـین ـس وـین را در ـخ اـسی ـن اـعی و ـسـی ام اـجـتـم ـظ ان در ـسـمت ـن داـیت ـجـه ـه
ارزـیاـبی ـشراـیط ـتارـیـخی و کـنوـنی که ـنـیروـهای اـنـقالـبی ـبر ـبـسـتر آن ـبـتواـنـند چـنـین رـساـلـتی را ـعـمـلی ـسازـند
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ـش، ـیق هـم رزـم ـقــاد داشـت. کارل ـمــارکس و رـف اعــت
دون خـود را ـبه اـبی ـم اـمه و ارزـی رـن د ـب ـن ـسـت واـن س، ـت انگـل
ر دـست آوردهـای ـسـت ر ـب د. ـب ـن رسـاـن ـنی ـب وـی مـرـحـله ی ـن
اـنـقالب ـهای ـمـیاـنه ـسده ـنوزده و کـمون پارـیس، ـمارکس
و انگـلس در ـباره ی ـنـیروـهای ـمـحرکه  و پـیوـندـهای ـفاـقد
اـفـتـند. ارـیخ اروپا ـبه ـنـظرگاـهی ـنوـین دـست ـی اـنـسـجام در ـت
اـیه داری رـم اره ی وـضـعـیت ـس ارکس در ـب ر ـم ـسـی وز ـتـف ـهـن
اـقی اـست. ـبه ان اراـنه داد ـبه ـقوت ـخود ـب ان زـم که در ـهـم
اـیی ا ـضرورت ـه ا را ـب ـهررو، آـغاز ـسده ـبـیـست و یکم، ـم
ا ـبه رو کرده اـست. اـین ضـرورت ـه ان روـب در ـسـطح ـجـه
د. ـحـتی اگر از دارـن وـیـنی ـنـی ـستگی ـن ـتـحـلـیل و اشکال ـهـمـب
ر ـمی ـظ ده  ـبه ـن وخ ـش ـس ان  ـمـن وان ـبه کارگران ـجـه راـخ ـف
ارزه ـبرای ـعداـلت رـسد، اـصول پاـیه ـیی ـهـمـبـستگی در ـمـب
اـجـتـماـعی و پاـیان ـبـخـشـیدن ـبه اـسـتـثـمار و اـخـتـناق ـماـندگار
ی دیگر ـیـاـی ـیـاز ـبه دـن ـته، اـنـدیــشه ـن م ر ـف ـنـد. روـیـه ـت هــس
گـسـترش ـمی ـیاـبد و اـعتـقاد به این که جـهاـنی دیگر امکان
دت ا ـم ـنـه ود. ـت ر ـمی ـش رـت راگـی ر اـست گام ـبه گام ـف پذـی
ش مـاـی ـنهـا صـدهـا  هـزار ـتن در ـه ش، ـنه ـت کوتـاـهی پـی
رزـیل، در و الگره در ـب مـاـعی ـجهـاـنی در ـشهـر پورـت ـت اـج
زاران د ـبلکه در ـه رکت کردـن د ـش راـتی شکوـهـمـن اـه ـظ ـت
اـعی ـم ای اـجـت ارزه ـه ـب ون اـین که ـم راـم ـبـحث گروـهی پـی
د و چه ـمی روزی رـسـن د ـبه پـی ـن واـن وـنی چگوـنه ـمی ـت کـن
ا ـبـیـنش اورـند. اکـنون آـنـه واـنـند ـبرای آـیـنده ـبه ارـمـغان ـبـی ـت
د. اـنی دیگر را کـسب کرده اـن اـبی ـبه ـجـه ـی رورت دـسـت ـض
ـبـحث ـبر آن اـست که اـین ـبـیـنش چگوـنه ـباـید و ـمی ـتواـند
ـتـحـقق ـیاـبد. ـمارکس ـبرای گـشاـیش اـین گره ـنه ـطرـحی و
ه اسـت. آن چه که داریـم ه ـجــای گذاشــت ه الگویـی ـب ـن
ا و وب ـه اـیه داری و اـسـل رـم ازوکار ـس ات او در ـس کـشـفـی
ن که ـد و اـی ـن ـت ـاـئل اـنـقالب ـهــس ـد آن و ـمــس اشکال رـش
ه داری را ـســرنگون کرد. ــاـی ه مـی ـتــوان ـســرـم چگوـن
ـمارکس و انگـلس در ـماـنیـفـست ـحزب کـمونـیـست ـما را ـبا
ده ـسـتی ـس ـی وـن وکراـتیک و کـم ال دـم وـسـی ای ـس ـجـنـبش ـه
ـتـادگی و گذار از ـمـرـحـله ـهـای ـهـجـده و ـنـوزده و ایــس
اـلـیـسم ـجـهاـنی آـشـنا ـساـخـتـند. ـسرـماـیه داری ـبه ـنـظام ـسوـسـی
رـخی سـوخ شـده و ـب ـن رـخی از واژه هـا از آن دوران ـم ـب
دیگر در ـفرآـیـند چـنـین ـسرـنوـشـتی ـقرار دارـند. اـما ـعـناـصر
ارـهای اـجـتـماع اـخـت ار ـهـسـتـند. ـس پاـیه ای ـهـنوز دارای اـعـتـب
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رفیق هانس مودرو (در حال سخنرانی) و رفیق گریفیث

ادامه در صفحه 6



شماره 6709   سه شنبه 9 فروردین ماه 1384

شورای هماهنگی نیروهای انقالب اینجانب را برای نامزدی در
اـنـتـخاـبات ـمـعرـفی ـکرده اـست ـقـطـعا در ـصـحـنه اـنـتـخاـبات ـحـضور
اره اـیـنـکه ـشـیوه ـعـمـلـکرد دوـلت ـخواـهم داـشت. » الرـیـجاـنی درـب
ات رـک ـشـت رـخی ـم ود ـب ود ـبه وـج واـهد ـب ده چگوـنه ـخ وی در آـیـن
درـعـمـلـکرد دوـلـتـها اـشاره ـکرد وـلی در ـعـین ـحال از ـعمـلـکرد 16
ـساـلۀ دوـلـتـهای ـقـبـلی در زـمـینه ـمـبارزه ـبا ـفـساد اـنـتـقاد ـکرد و گـفت
ـبـعـیض و اـیجـاد اد و ـت ـس ا ـف ارزه ـب ـب ـسـئـله ـم : «اـین دو دوـلت در ـم
ـنـان ـکـردـنـد.» ـسـخ ـمل ـن ـنـاـسب درـست ـع نگی ـم ـضـای ـفـرـه ـف
الرـیـجاـنی در اـین ـمراـسم و دـفاع او از ـحـقوق ـمردم و ـضرورت
ردم ـخوب از رد که ـم ا ـفـساد در ـحاـلی ـصورت ـمی گـی ارزه ـب ـمـب
ـنـد. ـمـردم م فکران او آگاـه ی و ـه ـملکرد الرـیـجـاـن ـسـاـبـقه و ـع
ـخوب ـمی داـنـند که کـنـترل ـشرـیان ـهای اـقـتـصادی کـشور ـتوـسط
اـبع ارت ـمـن اکـمـیت و ـغ ران ـح ـسـته ـبه ـس اـیی واـب اـفـی ای ـم گروه ـه
اـیه رـم دودی از کالن ـس ر کردن آن ـبه ـجـیب ـمـع رازـی ـمـلی و ـس
راـتی اـست که ـظ ا و ـن اـست ـه اـصل ـسـی ا»، ـح ازاده ـه داران و «آـق
ا و اـمـثال او در ـبـیـست و پـنج ـسال گذـشـته در ـمـیـهن الرـیـجاـنی ـه
ا ـهمچـنـین ذکر ـشده ـسـن ا ـبه اـجراء درآورده اـند. در گزارش اـی ـم
ا ـسـنن، ـب ون اـهل ـت ـی ازی از روحـاـن ـی ود که: «ـحـجت االـسالم ـن ـب
راد اـشاره ـبه ـسواـبق اـجراـیی ـموـفق دـکـتر الرـیـجاـنی، وی را از اـف
ـتـر ـیـد و اـفـزود : دـک نگی ـنـاـم ـمی اـخالـقی و ـفـرـه ـته ـعـل ـبـرجــس
الرـیـجاـنی ـفردی اـست ـکه ـمـقام ـمـعـظم رـهـبری در پاـیان ـخدـمت
اـکـید ـکردـند ـبه ـصدا و ـسـیـما دـکـتر الرـیـجاـنی در ـصدا و ـسـیـما ـت

آمدم تا از زحمات و تالشهای بیدریغ ایشان تشکر کنم.»
ردم اره کـنـیم که ـم رـهات کاـفی اـست اـش در پاـسخ ـبه اـین ـت
اـست ان ـتـصدی رـی د که الرـیـجاـنی در زـم راـموش نکرده اـن ا ـف ـم
ـمـای ارـتـجـاع در رأس ـسـازـمـاـنی ـقـرار داـشت که ـی ـصـدا و ـس
ـمـسـئوـلـیت ـمـستـقـیم  ـسازـمان دـهی کارزار وـسیع ـتبـلـیـغاـتی  ـبر ـضد
ـجـنـبش ـمردـمی و دـفاع از ارـتـجاع و ـضد ـمردـمی ـترـین ـسـیاـست
ـر ضــد ی ـب ـاـت ـغ ـی ـل ـب ـازی ـت ـده ـس ـود. پروـن ـده دار ـب ـا را ـعـه ـه
ی ـبـر ـضـد روـنـد ن ـجنگ رواـن ـت دگراـنـدیــشـان، ـبه راه اـنـداـخ
اـصالـحالت که ـخواـست ـبی چون و چرای ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی ـبه
پای ـصـندوق ـهای رای آـمده ـبود، و ـهمچـنـین دـفاع از ـسرکوب
و زدور چاـق ـشـتی ـم وـسط ـم ردم ـت وق ـم اـنی ـحـق ـس ـخـشن و ـضد اـن
ی و ی» اـست که الرـیـجـاـن ـتـخـاراـت ـمـله «اـف ـمه زن از ـج کش و ـق

همفکران او می توانند به آن ببالند. 
اـیی ود که ـمـحـسن رـض ده ـب ان گزارش ـش ا ـهمچـن رـه در ـخـب
ـنـیز کارزار ـتبـلـیـغاـتی ـخود را ـبرای اـنـتـخاـبات ـسال 84 آـغاز کرده
ی مـا از رضـاـی ـی اـمه ـیی که ـشبکه دوم  صـدا و ـس رـن اـست. در ـب
م ـت ـیــس ـده اـست که ـس ی ـش ـدـع ـمـله ـم پـخـش کرد،  وی از ـج
ـسـتم راع کرده اـست که وی آن را ـسـی وـیـنی را اـخـت اـقـتصـادی ـن
اـمد و در اـین ـسـیـسـتم «ـهـمه ـمـکاـنـیزم «اـقـتـصادی اـجـتـماـعی» ـمی ـن
ر دارد ـکه در آن د ـعـلـمی را در ـب واـع ازار و اـقـتصـاد و ـق ای ـب ـه
مردم محور اساسی اـقتصاد هستند. مردم در این ـنوع اقتصاد هم
ال ات ـفـع ازار کـاال و خـدـم د و ـهم در ـب ـی وـل واـمل ـت ازار ـع در ـب
ـهـسـتـند، و ـهم در ـبازار ـسرـماـیه ـنـقش ـتـعـیـین ـکـنـنده ای دارـند ـکه
ای ارگاـهـه ـشـکـیل ـک ورس، ـبـلـکه از ـت ازار ـب ا در ـب ـنـه ـطی آن ـنه ـت
ـکوچک ـخانگی گرـفته ـتا واـحدـهای ـصنـعـتی ـشـهر و روـسـتا و ـبه
ـطور کل ـسرـمایه گذاری ـفراگـیر و ـعـموـمی که در ـجاـمعه ـشکل
ـمی گـیرد ـبا ـتـمام ـتوان و ـظرـفـیت ـها وارد ـصـحـنه ـتوـلـید و ـتالش

ـسرـماـیه گذاری ـشده و درآـمد ـخواـهـند ـشد.» ـبر اـساس اـین ادـعاـهای ـهذـیان وار رـضاـیی ـقرارادامه مرتجعان به صحنه آمده ...
د وـل اـیه ـم رـم ال ـس ون رـی واـنـیم ـحداـقل 50 ـمـیـلـی ده ـبـت د در دوران دوـلت آـیـن اـست: «ـطـبق اـین روـن
ـبرای ـهر ـخاـنواده ـبه وـجود آورـیم ـکه از ـطرـیق ـهـمان و ـمـکاـنـیـسم ـهای ـبازار ـحـتی در ـشراـیـطی
که خانواده ها در بیـکاری به سر می برند، بـتوانند از ناحیه سود ساالنه و درآـمدهای حاصل از
ا اـین اـین ـسرـماـیه پاـیه زـندگی ـخود را اداره ـکـنـند...» و اـلـبـته ـبدـیـهی اـست که ـبه اـین ـترـتـیب و ـب
ـفرـمول بکر و ـصد در ـصد ـعـلـمی و اـسالـمی  ـهـمه ـمـساـیل ـمـضـمن کـشور،  ـمـثل ـبیکاری و  ـفـقر،
واـنـست از ـطرـیق ـسود 5 یک ـشـبه ـحل ـخواـهد ـشد و ده ـها ـمـیـلـیون ـخاـنوادۀ ـمـحروم ـخواـهـند ـت
میلیون تومانی که دولت رضایی در اختیار آن قرار خواهد داد زندگی خود را تأمین کنند!! 
ا روـشن اـست اـین اـست که رـه وـعه ـخـب اـتی، آنچه از ـمـجـم اـب ـتـخ ـشات اـن اـی رای اـین ـنـم در ـف
ـمرتـجـعان ـحاکم نگران «نه» ـقاطع ـمردم به ـخـیمه ـشب ـبازی آنـها و ـشرکت نکردن در انـتـخاـباـتی
ا اـنی ـه ا و الرـیـج اـیی ـه اـنی ـهمچون رـض رـتـجـع زدوران و ـم اـتی آن ـم اـب ـتـخ ای اـن زدـه اـم د که ـن اـن
ـهـسـتـند. ـبه ـنـظر ـمی رـسد که ارـتـجاع ـضـمن زـمـیـنه ـسازی ـبرای رد صالـحـیت کـساـنی که ـخـطری
ـبرای آن ـمـحـسوب ـمی ـشوـند در عـین ـحال ـمـترـصد است که ـبا ـمـعرـفی ـناـمزدـهای ـبـسـیار ـمنـفوری
همچون الرـیـجانی ـها و رـضاـیی ـها که ـشاـنس «اـنتـخاب» آنـها در ـشراـیط ـعادی ـنزدیک ـبه صـفر
اـست زـمـیـنه را ـبرای «اـنـتـخاب» ـفردی «ـمـعـتدل ـتر» که در ـعـین ـحال «ـمدـیری ـقوی» ـباـشد آـماده
ـمی کـند.  ـماـنورـهای «ـسردار ـسازـندگی» رژـیم در اـین زـمـینه ـنـشانگر ابـعاد دیگر اـین ـخـیمه ـشب
دازه کاـفی ـیه ـبه اـن ان امـام ـجـمـعه اورـم ـنه ـسـخـن ـی ازی هـا مـرـتـجعـان حـاکم اـست. در اـین زـم ـب
اده اـبات آـم رای ـحـضور در اـنـتـخ اـنی را که اکـنون ـخود را ـب اـست که ـمی گوـید: «ـمن کـس گوـی
ا ـهـماـنـطور که ـحـضرت آـیت اهللا اـمام ـمی کـنـند ـتـخـطـئه ـنـمی کـنم و ـهـمه آـنـها ـمـحـترم ـهـسـتـند اـم
رای رای ـمن ـهاـشـمی ـنـمی ـشود ـمن ـهم ـمی گوـیم ـهیچ کس ـب رـمودـند ـهیچ کس ـب اـمـنه ای ـف ـخ

ایران هاشمی نمی شود. » 
ـبی شک ـبا ـنزدیک ـتر ـشدن ـمـهـلت رـسـمی ـثـبت ـنام و اـعالم «ـصالـحـیت» ـناـمزدـها از ـسوی
ـشوزای نگـهـبان ارـتـجاع ـنـیروـهای ـسـیاـسی - اـجـتـماـعی ـقادر ـخواـهـند ـبود که ـبا روـشـنی ـبـیـشـتری
در زـمـیـنه اـین ـماـنورـهای ارـتـجاع ـنـظر ـنـهاـیی ـخود را اـعالم کـنـند وـلی آنچه از ـهم اکـنون ـمـسـلم
اـست آن اـست که ـمرتـجـعان به ـصـحنه آـمده ـبرای اـنـتـخاـبات ـسال 84 ـهمگی مـهره ـهای از پـیش
اـفـشا ـشده ـیی ـهـسـتـند و ـمردم ـما ـخوب از ـساـبـقه و ـعـملکرد ـضد ـمردـمی اـین ـمزدوران آگاـهـند.
ات اـب ـتـخ ـشی، ـهمچون اـن اـی رـم ات ـف اـب رگزاری یک اـنـتـخ رای ـب نکـته دیگر آنکه ـتالش ارـتـجاع ـب
ا ـنـفی ـمحکم اکـثرـیت ـقاـطع ـمردم ـما روـبه رو ـخواـهد ـشد و ـبدـیـهی اٌ ـب دوره ـهـفـتم ـمـجـلس، ـقـطـع

است نتیجۀ چنین انتخاباتی هیچگونه مشروعیتی از نظر مردم ما نیز نخواهد داشت.

ـنـد اـمـا پیکارـهـای ـت در روـنـد دگرگوـنی هــس
شـار جـاـمـعه هـا اداـمه ـبقـات و اـق مـاـعی ـط ـت اـج
نگام ی که در آن ـه ـنـد داـشت. اـحـزاـب ـخـواـه
ار ا در کـن د. اـم وز وـجود دارـن د ـهـن دـن پدـید آـم
آـنـها ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی پوـیای دیگری که
در ـجامـعه  ـبـسـیار ـنـفوذ دارـند ـبوـجود آـمده اـند.
ـمالکـیت ـهـنوز ـمـساـله ـمـبرم اـست و ـخود را در
ـد ـن ـرآـی مکن در ـف ن شکل ـم ـرـی ـان ـت ی اـم ـب
ان ـمی ـش وـنی ـن راـم ان پـی ازی ـجـه ـخـصوـصی ـس
ن اـمــر آگاه ـبــود که دـهــد. ـمــارکس از اـی
ـمـراه ـبـا ـبـازار ـصـوـصی کاـمل ـه ـمـالکـیت ـخ
اکم را ـمی ون ـح اـن ا یک ـق اـیه داری، ـتـنـه رـم ـس
ـشـناـسد و آن ـحداکـثر ـسود اـست و وـجدان و
رـتـیب، دـین ـت اـبد. ـب رـنـمی ـت اـصول اـخالـقی را ـب
ـهـمه ی ـشـیوه ـهای اـسـتـثـمار از ـجـمـله ـجنگ، ـبه
رـحـله ـسم ـم ـی راـل ـب ـی وـل د.  ـن وـن ـته ـمی ـش کار گرـف
کـنوـنی ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی اـست ـبر آـخرـین
اشکال ـباـقی ـماـنده پاسخگوـیی در ـبراـبر ـجاـمعه

دـنی و اـمـی وزش، آب آـش داـشت، آـم د ـبـه اـنـن ـم
وز در رده اـست. آن چه که ـهـن ورش ـب ره ـی ـغـی
ده اـست در اـتـحادـیه اروپا اـن اـقی ـم ـسـطح ـمـلی ـب
ده ـمی اـن ودی کـش اـب اـسی اش ـبه ـن ون اـس اـن ا ـق ـب
ـنـاـبـراـین اگر ـبه ـمـالکـیت که ـجـوـهـر ـشـود. ـب
ود ودی ـخ اـب رـیم ـبه ـن اـله اـست پی ـنـب ـس اـصـلی ـم
نگاـمی ـنهـا ـه ـتن در داده اـیم. ـجهـاـنی دیگر ـت
ـای ـود که ـتالش ـه ـد ـب ـر خــواـه امکان پذـی
اـنه، ـجنگ و اـلـیـسـتی ـبرای اـسـتـثـمار وـحـشـی امپرـی
ر راگـی ا ـعزـمی ـف ـبـیدادگری در ـجـهان ـسوم را ـب
رـقی د ـت ـن اـن د ـم اـی ـب ا ـن ـبـیم. چرا ـم ـطـل ـبه چاـلش ـب
ـخواـهان اروپا ـهم ـصدا ـبا ـمارکس بگوـیـیم که
یــست و یک امکان ـجـهـاـنی دیگر در ـسـده ـب
ـاـنـون وـجـدان ن ـجـهـان ـق پذـیـر اـست؟ در اـی
صـادی جـاـیی رور اـقـت د. ـت د راـن ان خـواـه رـم ـف
ـنـخواـهد داـشت. ـباـید دـنـیاـبی ـباـشد که ـبـشرـیت
اـنه و از ـتنگ دـسـتی اـجـتـماـعی، اـسـتـثـمار وـحـشـی
اـبد. اـین چـیزی کـمـتر از چـشم ـجنگ رـهاـیی ـی
اـنداز ـجـهان ـسوـسـیاـلـیـسـتی که ـما ـبرای آن  ـباـید

سپاسگزار مارکس و انگلس باشیم نیست.

ادامه مارکس از منظر ...
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ا ـطه ـب رودا» در راـب ان «ـب واـن ان ـج ازـم ای ـس ود.  اـعـض ـب ودـجوش ـن وـجه ـخ
اـیی در ات در کمپ ـه اـب ای ـقـبل از اـنـتـخ اه ـه ای ـضروردر ـم اکـتیک ـه ـت

لهستان و در غرب اوکراین آموزش دیده بودند.  
سئوال: برنامه های اصلی یوشچنکو متوجه چه اموری است؟ 

ا و ـجـهت ـحرکت دوـلت ـجدـید در ایگور الکـسـیوف: ـسـیاـست ـه
ا «دیک ود ـب ذاکرات ـخ ان ـم رـی وشچنکو در ـج وـیه ـهنگاـمیکه ـل اه ژاـن ـم
چـنی»، مـعاون رئـیس جـمـهور آـمریکا، حـماـیت ـخود از عـضوـیت در ـناـتو

و اتحادیه اروپا را اعالم کرد، روشن تر شد.
مـوـشنکو را ـبه ـمقـام ـی یـا ـت در روز 4 فـورـیه یـوشچنکو، خـاـنم یـوـل
اـمل ر ـع دـی اٌ ـم وـشنکو سـاـبـق ـم ـی ـتخـاب کرد.  خـاـنم ـت ری اـن ـست وزـی ـنـخ
ز) ـسـتـم رژی ـسـی اـیـتد اـن وـن رژی، (ـی ـسـتم ـهای اـن ادـیه ـسـی اـنـحـصار گاز، اـتـح
ـبود. در چـنـین مـقاـمی او در ـحال ـحاـضر در ـمـعرض اتـهام ـهای ـجـناـیی در

رابطه با رشوه دهی به یک مقام دولتی می باشد. 
ی ـاـم ـم ـته اـست که ـت ـود را ـبه کار گرـف ـوان ـخ ـمه ـت ـوشچنکو ـه ـی
ا، را در ـست ـه وـنـی ر از کـم ان، ـبه ـغـی ـم اضـر در پارـل ای ـح ون ـه راکـسـی ـف
دوـلت ـجدـید درگـیر کـند.  ـتـماـمی اـین اـحزاب وزارت ـخانه ـهاـیی را در
اـخـتـیار دارـند.  ـحزب ـسوـسـیاـلـیـست وزارت ـخاـنه ـهای ـخـصوـصی ـسازی
و  کـشاورزی را در کـنـترل دارد.  ـتـماـمی ـنـماـیـندگان پارـلـمان، ـبه ـغـیر از
کـموـنـیـست ـها، و از ـجـمـله آـنـهاـیی که ـقبالٌ از ـیاـنوکوویچ ـحـماـیت کرده

بودند، از دولت جدید حمایت کردند.  
اـسی والت ـسـی ده در ـتـح االت ـمـتـح داـخالت اـی ا از ـم وال: ـشـم ـسـئ
وـضـیح ر ـت ـشـت ـی ا ـب رای ـم ـطه ـب اٌ در اـین راـب ـطـف د.  ـل اوکراـئـین ـصـحـبت کردـی

دهید؟ 
ایگور الکـسـیوف:  ـبرای ـمـشـخص ـشدن ـسـطح ـمداـخالت اـیاالت
مـتـحده یک ـمـثال می زـنم.  در ـماه ژاـنوـیه اـمـسال (دو ـماه ـقبل) ـبا ـحـماـیت
ار ـخروج اـمه ای در پارـلـمان ـمـطرح ـشد که ـخواـسـت ا ـقـطـعـن کـموـنـیـست ـه
ـین در ـظـاـمی اوکراـین از ـعـراق و پاـیـان دادن ـبه ـنقـش اوکراـئ 1800 ـن
«اـئـتالف» ـبه رـهـبری آـمریکا در اـین کـشور ـبود.  ـنـیروـهای اوکراـیـنی در
ـعراق ـمـتـحمل تـلـفات ـشدـیدی ـشده اـند و ـحـضورـشان در درگـیری ـهای
ان ذ آرا در پارـلـم ردم اـست. ـقـبل از اـخ اـلـفت ـم ورد ـمـخ داٌ ـم دـی راق ـش ـع
اده و ـسراـسـیـمه ـشده ـبود، اـمه ـبه ـهراس اـفـت ـسـفـیر آـمریکا که از اـین ـقـطـعـن
صـاٌ ـتـلـفن کرد و مـان ـشـخ ـیـون ـهـا در پارـل ـبـران ـفـراکـس مـاـمی رـه ـبه  ـت
ا اـین ـهـمه اـمه ـمـعوق ـبـماـند.  ـب ـخواـسـتار اـیـجاد ـشراـیـطی ـشد که اـین ـقـطـعـن
ا مـان که 460 کرـسی دارد، ـب نـاـمه در مـرـحـله رای گیـری در پارـل ـطـع ـق
ا اـین ـمصـوـبه د.  اـم رـیت آورد و ـبه ـتصـوـیب رـسـی کـسب 236 رای اکـث
اه گذـشـته از ـسوی دوـلت ـسرسپرده ـبه آـمریکا  ـبه رـیاـست ـمـهم در دو ـم

جمهوری یوشچنکو، عمالٌ کنار گذاشته شده است.       
اـبل اـین ـسـئوال: عکس اـلـعـمل ـحزب کـموـنـیـست اوکراـئـین در ـمـق

تحوالت چه بوده است؟
ایگور الکـسـیوف: پاسخ کـموـنـیـست ـها ـتدارک کارزار ـهای ـتوده
د چپ   را پاـیه گذاری ـست، «ـجـبـهه ـمـتـح ـی وـن زب کـم وده اـست. ـح ای ـب
ای رـخی از اـتحـادـیه ـه ان، ـب ای زـن ان ـه ازـم ده ـس رـن ر گـی کرده که در ـب
اـنـیان رـب ازـنـشـستگان، که ـهـمه آـنان ـق کارگری، ـسازـمان ـهای ـجواـنان و ـب
ود، ـمی راـلی ـخواـهـند ـب وـلـیـب ـممکن (اـحـتـماـلی) ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی ـن
اـتو، ـباـشد. پالـتـفرم ـجـبـهه ـمـقاوـمت در ـمـقاـبل ـعـضوـیت اـتـحادـیه اروپا و ـن

خروج واـحدـهای ـنـظامی اوکراین از ـعراق، مـخالـفت ـبا خـصوصی ـسازی و تـحلیل ـبردن
سیستم تامین اجتماعی است.  

ن و ن اوکراـی ـی ـر ـب ـزدیکـت ط ـن ـا امکان رواـب ـطه ـب ـبـهه در راـب ن ـج ـا اـی وال: آـی ـئ ـس
همسایگان اصلی آن و بویژه فدراسیون روسیه موضعی دارد؟

ایگور الکـسـیوف: در ـطوالـنی ـمدت و ـبه ـمـثاـبه آـلـترـناـتـیوی در ـمـقاـبل ـتـحت ـتـسـلط
ـطـقه ـهمکاری اده یک ـمـن اـیه داری، ـجـبـهه اـع رـم ان ـس ای ـجـه روـه وـسط ـنـی رار گرـفـتن ـت ـق
ـهای اـقـتـصادی ـبرـناـمه رـیزی ـشده ـبا ـفدراـسـیون روـسـیه و ـبالروس را پـیش ـنـهاد ـمی کـند.
اـین پـیـمان ـهمکاری ـهای (اـیـنتگراـسـیون) ـمـنـطـقه ای در ـصدد ـخواـهد ـبود که از داراـئی

های صنعتی و کشاورزی این کشورها از طریق ایجاد و تکمیل ساختار هایی
برپایه مکانیزم های موجود در قبل از 1991 ، حفاظت نماید.   

ـسـئوال: ـسـطح رواـبط ـحزب کـموـنـیـست اوکراـئـین ـبا اـحزاب کـموـنـیـست ـجمـهوری
های تشکیل دهنده شوروی چیست؟

ایگور الکـسـیوف: از دـیدگاه رواـبط ـبـیروـنی، ـحزب کـمونـیـست اوکراـئـین از ـطریق
زده اـن ا ـش وروی» ـب ر ـش اـهـی اد ـجـم وـنـیـست اـتـح وـنـیـست- ـحزب کـم زاب کـم ورای اـح «ـش
ـحزب کـموـنـیـست کـشورـهاـیی که ـتشکـیل دـهـنده اـتـحاد ـجـماـهـیر ـشوروی ـساـبق ـبودـند،
ـهمکاری ـمی کـند.  اـین ـشورا که دـفـتر و ـتشکـیالـتی در ـمسکو دارد ـشاـمل ـنـماـیـندگاـنی
از تمام کشورهای عضو به جز کشورهای حوضه بالتیک، که فعالیت کمونیست ها در

آنجا ممنوع است، می باشد. 
اـیه داری و ـتـثـبـیت روـهای ـطرـفدار ـسرـم ا ـتوـجه ـبه ـتـهاـجم ـنـی ـسـئوال: رـفـیق ایگور ـب

کنترل آن ها بر اهرم های قدرت دولتی وظیفه کمونیست ها را چه می بینید؟ 
ایگور الکـسـیوف: ـبـبـیـنـید «اـنـقالب ـنارـنـجی» یک ـعـقب گرد ـجدی ـبرای ـنـیروـهای
ـمـترـقی در اوکراـئـین ـبوده اـست.  اـما اـین کودـتای اـنـتـخاـباـتی ـبا روـشن ـتر کردن ـصـفوف
ـمـساـیل را روشـنـتر کرده اـست.  «دـسـتاورد» آن اـین ـبوده که االن ـهمه ـنـیروـهای ارتـجاـعی
ش د که در دوره پـی ـن ـیـفه خـود ـمی داـن ـست هـا وـظ ـی د.  کمـوـن ـته اـن رار گرـف در یکسـو ـق
ردم وق ـم اع از ـحـق رای دـف د و ـب اـلـفت کـنـن ـسم دـست راـسـتی ـمـخ ـی اـل وـن اـسـی ا ـن ان، ـب ـش روـی
زحمتکش و ارزش های همبستگی اجتماعی، تعاونی گرایی و سوسیالیسم کارزارهای

توده ای سازمان دهند.  

ادامه انقالب های مخملی ...

بدرود رفیق عبادی
ـیق ـیــوـسف عــبــادی، ـعــضــو رـف
پرـسـاـبـقه ـحـزب ـمـا و ـیـکی از ـفـعـاالن
اـیی دـیـک ـمـجرب ـجـنـبش ـکارگری- ـسـن
اـیران، چـندی پـیش در اـثر ـسـکـته ـمـغزی
ادی از ران در گذـشت. رـفـیق ـعـب در ـتـه
وده ـعـنـفوان ـجواـنی ـبه ـصـفوف ـحزب ـت
اـیران پـیوـست و درـتـمام ـعـمر پٌرـبار ـخود
د.  او ان رزـمـی ـش ـشـکل زـحـمـتـک در راه ـت
ـیـکی از ـهـمرزـمان زـنده ـیاد رـفـیق ـشـهـید
ـا ـتـجـرـبه ـاالن ـب م و از ـفـع ـهـداـیت ـمـعـل

سندیکای فلزکار مکانیک بود.
اری و داـک ادی ـبه دـلـیل ـف رـفـیق ـعـب
وق ر در راه ـحـق اپذـی ـستگی ـن ارزه ـخ ـب ـم
طبـقه ـکارگر، هـمواره نـماـیـنده ـکارگران
ـود. ـرـیک ـب ـت ـک ـرال اـل ـن ـاـنه ـج ـارـخ ـک
ـان کــارگران ـی ت وی در ـم ـی ـوـب ـمحــب

ه،در هـــر دو رژـیـم ــود ـک آنچنـــان ـب
اق و ـن ار و اـخـت ـش ود ـف ا وـج دادی ـب ـب اـسـت
ـوان ـن ـارگران او را ـبه ـع ـوب، ـک ـرـک ـس
د. دـن ر ـمی گزـی ود ـب ده راـسـتـین ـخ اـیـن ـنـم
ر،ـفداـکار،ـبی رـفـیق ـعـبادی ـمـبارزی پیگـی
ادـعـا و ـفـروـتن ـبـود و در ـجـلب ـتـعـداد
چـشم گـیـری از ـکـارگران ـبه ـصـفـوف
قــش هـمـن ـن ـقالب ـب ــزب پس از اـن ـح

برجسته ایفا کرد.
ـسـتگی ـارز ـخ ـب ن ـم درگذشـت اـی
ـناپذـیر ـتوده ای، ـضاـیعه ای ـبرای ـجـنـبش
ـظه ران در ـلـح دـیکـاـیی کـارگران اـی ـسـن
ـکـنوـنی اـست.  ـحزب ـتوده اـیران ـضـمن
گرامیداشت خاطره جاودانه این کارگر
ا ود را ـب وده ای، ـهـمدردی ـخ ان ـت رـم ـقـه
ـبـش ـن ـاالن ـج ـع تگان و ـف ـواده،ـبــس ـاـن ـخ

سندیکایی ابراز می کند.
یادش گرامی و راهش پر
رهرو باد
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انقالب های «مخملی»: میوه های تلخ فساد و
مداخله خارجی

مصاحبه با ایگور الکسیوف، عضو کمونیست پارلمان اوکرائین
در مالـقاـتی که اـخـیراٌ  ـبه ـمـنـظور ـتـبادل ـنـظر ـبـین ـحزب ـتوده اـیران و ـحزب کـموـنـیـست اوکراـئـین ـبرگزار
ای ره ـه ان اوکراـئـین و از چـه ـم ده پارـل ـن اـی ـم رادر و ـن زب ـب ری ـح و رـهـب ـض وف، ـع د، رـفـیق ایگور الکـسـی ـش
سرـشـناس جنـبش اپوزیـسـیون ترـقی ـخواه این کـشور، به سـئواالت ـنامه ـمردم در رابطه با تـحوالت ـماه ـهای
داد ویژه رـخ راـیط ـحـساس ـمـنـطـقه و ـب وـجه ـبه ـش ا ـت ارات رـفـیق الکـسـیوف ـب ر اـین کـشور پاـسخ داد.  اـظـه اـخـی
ـست اوکراـئـین که دارای 65 ـی وـن زب کـم د. ـح ـشـخـصی دارـن ان اـهـمـیت ـم زـسـت رـقـی ای ـهـفـته گذـشـته در ـق ـه
ـنماـینده در پارـلمان اـین کشور اـست، در حال ـحاـضر سعی دارد ـبا ـسازماـندهی یک ـجنبش ـتوده ای در مـقام
پاـسخ دـهی در مـقاـبل انقالب «ـنارنـجی» اـین کـشور که در ـطی آن واـبـستگان ـغرب کـنـترل ارکان ـقدرت را

به دست گرفتند، برآید.
ـسـئوال: رـفـیق الکـسـیوف، اوکراـئـین در ـماه ـهای اـخـیر در راـبـطه ـبا اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری
در اـخـبار ـجـهان ـمـطرح ـبوده اـست.  ـبه ـنـظر ـمی رـسد که ـتوـسل ـبه «اـنـقالب ـمـخـمـلی» که در ـماه ـهای
ون ـبه ـسالح ود، اکـن ان ـب ـتـخت، کـیف، در جـرـی ا و ـبه ویژه در پاـی ور ـشـم اه در کـش اه و دی ـم آذرـم
اـسـتراتژیک امپرـیاـلـیـسم ـبرای تـغـیـیر جـغراـفـیای ـسـیاـسی در ـمـناطق ـحـساس ـجـهان و از ـجـمـله ـجمـهوری
ـهای ـسابق اـتـحاد ـشوروی ـبدل ـشده اـست.  ـلطـفاٌ در راـبطه ـبا زـمـینه ـهای شکل گـیری چـنـین تـحوالـتی

برای خوانندگان «نامه مردم» توضیح دهید.
ر 2004 واـمـب ا «اـنـقالب ـمـخـمـلی» در ـن ارـنـجی» و ـی ایگور الکـسـیوف: اـین ـبه اـصـطالح اـنـقالب «ـن
در ـحـقـیـقت ـنـتـیـجه ـفـساد ـهـمه ـجاـنـبه ده ـسال دوره رـیاـست ـجـمـهوری ـلـئوـنـید کوچـما و ـمداـخـله ـمـمـتد
ا در ـحـقـیـقت وری کوچـم اـست ـجـمـه ا اـست.  دوره رـی ور ـم اـسی کـش اع ـسـی ده در اوـض االت ـمـتـح اـی
ده اـبـن ران ـتـعـمـیق ـی ای ـمـلی و ـبـح ده داراـئی ـه زاـیـن اراج رـفـتن ـف وح، ـت اد در ـهـمه ـسـط ـس ا ـف ادف ـب ـمـص
اـبل پـیشگوـئی از ـهـمراـهی و ـبیکاری و ـفـقر ـبوده اـست. ـسـیاـست ـخارـجی دوـلت کوچـما ـبـطور ـغـیر ـق

هماهنگی با اتحادیه اروپا تا اعاده روابط با روسیه در نوسان بود.
آـغاز ـمرـحـله ـمداـخـله ـشدـید و ـموـثر آـمریکا در اوکراـئـین ـبه دوره ای در ـسال 2002، ـهنگاـمیکه
ا روـسـیه ـنـظرات ـمـساـعدی را ـعـنوان کرد، و پـیـشـنـهاد یک کوچـما در ـجـهت ـهـماـهنگی و ـهمکاری ـب
اـیع در ـسراـسر اوکراـئـین، روـسـیه، ـبالروس و ـمـنـطـقه ـمـشـترک اـقـتـصادی و یکپارچه کردن ـنـهاـیی ـصـن
ـقزاـقـسـتان را ـمـطرح کرد، ـبر ـمی گردد.  اـیاالت ـمـتـحده ـهـمـیشه در روـبرو ـشدن ـبا ـهرگوـنه پـیـشنـهادی
وـنی خـود ـی ـیـل ا ـجـمـعـیت 50 ـم ـین ـب ورد یکی شـدن و وحـدت ـخـیـلی نگران ـمی شـود.  اوکراـئ در ـم
ازی ـمی کـند. در دوره دو ـساـله پس از آن ـشاـهد ـموـقـعـیت ـمـحوری را ـبـین اـتـحادـیه اروپا و روـسـیه ـب
کوـشش ـهای ـشدـید و ـخـستگی ـناپذـیر اـیاالت ـمـتـحده ـبرای اـیـجاد یک اـئـتالف ـطرـفدار آـمریکا که
ازدـید ـهای اـشـیم.  ـب د، ـمی ـب ازی کـن اـست ـجـمـهوری 2004 ـنـقش ـضرور را ـب اـبات رـی واـند در اـنـتـخ ـبـت
ادـلـین آـلـبراـیت، ـجورج ـبوش (پدر)، ـمـتـعددی ـبرای ـتـشوـیق ـنـیروـهای ـمدـنی «دـموکراـتیک  ـتوـسط ـم
وشچنکو، ـشـین، صـورت گرـفت.  ـی ر خـارـجه پـی اون وزـی اژ، ـمـع ـت ـی ـنجـر و ریچارد آرـم ـی ـس ری کـی ـهـن

نخست وزیر طرفدار کوچما، به عنوان یک مبارز برجسته دموکراتیک  اختراع» شد.
ا دـست اـسد کوچـم اٌ در ـمـنـجالب دـستگاه دوـلـتی ـف رـیش ـعـمـیـق وشچنکو در دوره ـنـخـست وزـی ـی
داشت.  در سال 2002 او حزب سیاسی جدیدی بنام «اوکرائین ما» پایه گذاری کرد که منابع مالی

راواـنی داـشت. اـین ـحزب در اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی ـسال 2002 ـف
ـداری از ـرـف ـاد و ـط ـا ـفــس ـورم ـضـدـیت ـب ـر پاـیه یک پالـتـف ـب
د کرـسی را ان، ـص وع 460 کرـسی پارـلـم وکراـسی از ـمـجـم دـم
ی، ـیـوشچنکو ـیل کردن دگرگوـن ـصـاـحب کرد. ـبـرای تکـم ـت
دوـباره ازدواج کرد، و ـهـمـسر ـجدـید او یک ـشـهروـند آـمریکا

و یک کارمند شورای امنیت ملی آمریکا است. 
ا درگـیری ـسـئوال: ـموـضع ـحزب کـموـنـیـست در راـبـطه ـب
واـمـبر و دـیدای ـعـمده در دور دوم اـنـتـخاـبات در ـن ـهای دو کاـن

انتخابات مجدد در روز 26 دسامبر چه بود؟ 
ـا از ـیــست ـه ـوـن ـات کـم ـاـب ـتـخ وف: در اـن ـی ایگور الکـس
ـحمـاـیت هـر دو طـرف سـربـاز زدنـد.  کانـدیـدای طـرفـدار
ود که اـیی ـب روـه ر ـهم ـخط ـنـی راـب وکوویچ، ـبـطور ـب اـن ا، ـی کوچـم
دـست رل سـرمـاـیه هـای ـمـلی اوکراـین را ـب ـت پس از 1991 کـن
وکوویچ، او ـهمچـنـین ـمـتـحد اـن ا ـی د، گرچه در راـبـطه ـب گرـفـته اـن
اـطق ـن رده در ـم ـت صـورت گـس ود که ـب سـرمـاـیه داران روـسی ـب
ـشرـقی اوکراـئـین ـسرـمایه گذاری کرده اـند.  اـین را ـباـید اذـعان
ر اـتی ـبـطور یکـسان از ـسوی ـه اـب ـتـخ واـنـین اـن داـشت که ـنـقض ـق
دو ـطرف انـجام گرـفت.  کـموـنـیـست ـها پس از انـجام اـنتـخاـبات
نـاح طـرفـدار آمـریکا و ـیقـاٌ از تـاکـتیک هـای ـج ـم بـر ـع نـواـم
وـنی نگران اـن را ـق ای ـف ار ـه ـش اده از ـف رای اـسـتـف ان ـب ادگی آـن آـم
ور ـط ر ـب ـب واـم ارـنـجی» 21 ـن د.  اـین ـبه اـصـطالح «اـنـقالب ـن دـن ـش
ـصه هـای آن ـشـخ ـبل تـدارک شـده بـود.  ـم ـیق از ـق یـار دـق ـس ـب
اـنی ـبه ـهیچ اـب اـلـیت ـهای ـخـی ود و ـفـع ـسـتی و ارـتـجاـعی ـب ـشووـیـنـی
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